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Allerbeste VTK’ers!
Intussen hebben we in de Vooruit 
weer lekker het beest uitgehangen . 
Voor een keer zijn we echter de dag 
erna wakker geworden met de aan-
gename verrassing van een gevulde 
portefeuille in plaats van het klas-
sieke hoopje klutters dat niemand 
meer wou aanvaarden voor een slok 
bier.
Bovendien hebben we twee dagen 
congé van de unief cadeau gekre-

gen, zodat onze lever intussen volle-
dig gerecupereerd is bij gebrek aan 
Goliarde op maandag.
Helemaal ontnuchterd kunnen we 
dus gaan racen met de sporties op 
de VTKarting Endurance 2 en onze 
lachspieren trainen op de Comedy 
night!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

di 21/02  
 20:00  Kommaneuken   VTK Groen
woe 22/02  
 17:30  VTK KartingEndurance 2  Flanders Indoor  
       Karting 
 19:00 Kick-off WELEK    Technicum 
  robotcompetitie 
do 23/02 
 20:00 VTK Comedy Night   De Centrale 



COMEDY NIGHT
Dit jaar gaat de jaarlijkse Comedy Night van de VTK door op 
23 februari! De artiesten dit jaar zijn niet de eerste de beste, 
zowaar Han Solo, William Boeva, Bert Gabriëls &  Erhan 
Demicri zullen die avond ervoor zorgen dat uw lachspieren 
het zwaar te verduren krijgen! Net zoals vorig jaar gaat de 
Comedy Night weer door in de Kelderzaal van De Centrale! 
Omdat het een kleine zaal is, zijn de plaatsen dus beperkt! 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de hal en in VTK Blauw.

PROM KING EN PROM QUEEN
Ook dit jaar verkiezen we een Prom King & 
Prom Queen op het galabal! Jullie kunnen je 
favoriete vriend/vriendin (of natuurlijk ook 
jezelf) nomineren door het insturen van een 
foto + de motivatie op galabalderingenieurs.
be/promking.

BANCONTACT BIJ CURSUS
Tot 9 maart kan je aan VTK Pi 
je cursussen betalen met Ban-
contact!

BEST TRAINING DAYS
Ontwikkel naast je theoretische en tech-
nische kant ook je andere vaardigheden 
zoals presentaties geven, projectmanage-
ment,... Deze vaardigheden zijn later van 
groot belang maar worden niet aange-
leerd tijdens je studies. BEST geeft je de 
kans dit wel te doen. Schrijf je tijdig in 
voor de BEST TrainingsDays op 22/02 
(http://vtk.ugent.be/best/nl/best_trai-
ning_days). Op een afsluitende receptie 
kan je nadien BEST beter leren kennen.

PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan 
zijn 4de editie toe. En ook 
dit jaar is er een afsluiter 
van formaat: Teddiedrum!
Wil je met je band spelen 
op dit gratis festival? Le-
ver dan je demo af in VTK 
Blauw voor 16 maart en 
 stuur een mailtje naar 
cultuur@vtk.ugent.be. Wel 
moet er minstens één lid 
van de band aan onze 
 fa culteit studeren. Boven-
dien moet je een set van 
een uur kunnen verzor gen! 
En wie weet komt er nog 
een bekende naam  naast 
Teddiedrum…
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KOFFIEAUTOMAAT
VTK blijft jullie verzorgen. Net tegenover 
onze geliefde cola-automaat (nog steeds 
de goedkoopste van de Plateau), hebben 
we een koffieautomaat geïnstalleerd. Je 
vindt er koffie, cappucino, chocomelk, 
tomatensoep en meer lekkers voor de 
spotprijs van 30 cent. Nood aan een 
warme drank tussen je lessen door? Rep 
je dan naar VTK Rood!

VTK Jobfair der Ingenieurs
1 maart 2012

 

WINNAAR DJ-CONTEST
Les Tronchiennes hebben de DJ-
contest gewonnen vorige maan-
dag op de Goliarde! Zij hebben 
dus de geweldige eer het VTK 
Galabal te openen!

VTKARTING ENDURANCE 2
Ook dit semester zorgen de sporties ervoor dat je 
adrenalinepeil niet te ver van de kritische grens 
blijft door te gaan karten in Kortrijk. De inschri-
jvingen waren jammer genoeg na enkele minuten al 
volzet, zorg er volgend academiejaar dus voor dat je 
op tijd aan je computer zit om in te schrijven voor 
deze bijzonder populaire activiteit!



Naam:........................................ e-mail:....................................................

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

FOTO VAN DE WEEK

Zoals elke week biedt 
ExxonMobil een prijs aan 
voor een gelukkige sudo-
ku-invuller. Onze onschul-
dige hand trok deze week 
Mathieu Hinderyckx! Hij 
wint een Colaglas, een 
Student-in-Gent-mok, een 
rolletje muntjes en een Ci-
nématicket! Hij mag zijn 
prijzen komen afhalen in 
VTK Blauw.
Ook deze week vallen er 
prijzen te verdienen, dus 
vul de sudoku in en steek 
hem in de Mannabus in 
VTK Blauw!


