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VTKalender

 Ma 01/03 
19u30 Pure Mathematische 
Olympiade                 

@ S9
21u00 IFK Minivoetbal 
Heren 1/8 finale 

@ GUSB
22u00 IAESTE-goliarde

@ Het Parlement

di 02/03
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood
19u30 IAESTE Summer  
Reception Infomoment 

@ VTK Rood

don 04/03 
19u00 CenEka - Bezoek 
IMEC 

@ IMEC
22u00 Lentefuif

@ Vooruit

Gegroet dierbare VTK-leden!

Laten we even nostalgisch wezen en zowaar wat 
ouwe koeien uit de gracht halen: “Wat was dat een 
pracht van een avond, het Galabal der Ingenieurs 
2010!” ^^ Maar laten we vooral ook stoppen met 
hierover te mijmeren; laten we gezamenlijk kijken 
naar wat de toekomst ons te bieden heeft...

Een nieuw lief opdoen? Misschien wel, want de tijd 
van dé Lentefuif is alweer aangebroken! Traditiege-
trouw wordt dit weer een spetterende avond in 
de Vooruit, waar het zwart ziet van het volk! En 
als special act komen niemand minder dan... rarar-
ara... the Vengaboys! (Laat alsjeblieft dat wenkbrau-
wgefrons achterwege en schreeuw gerust maar 
enthousiast mee!) Conclusie: allen daarheen!

Kaarten kan je -zoals gewoonlijk- verkrijgen in 
VTK Blauw, de hal of bij je - al zeggen we het zelf, 
bescheiden zijnde, - allerliefste praesidiumleden!

Feestende -maar vooral- lieve groetjes,
Arne en Yumi

Wist je dat?
- een Roemeense arts naar eigen zeggen een “revolu-
tionaire vibrator” heeft uitgevonden die iedere vrouw 
16 orgasmen per minuut kan bezorgen? Of zoals de 
medicus in een van zijn advertenties samenvat: “Beter 
dan 30 mannen.”



VTKledij @ cursus
VTK gaat de kledingtoer op! Ongetwijfeld heb je al de 
bekende Ghent University-truien gezien? Tot vrijdag 5 
maart kun je aan de cursusdienst deze truien passen 
en bestellen in verschillende kleuren en maten, met 
of zonder het VTK-embleem. We kunnen deze truien 
aanbieden aan de voordeelprijs van € 29,95. Verder 
kun je ook VTK-t-shirts kopen en meteen meenemen 
voor de spotprijs van € 5.
De openingsuren van cursus zijn:
Maandag: 11u30-12u30/Dinsdag: 17u30-18u30
Woensdag: 17u30-18u30/Donderdag: 12u30-13u30
Vrijdag: 12u30-13u30

IFK MInIVOeTBal Heren 1/8 FInale
Op 1 maart gaat de 1/8 finale door van het IFK minivoetbal heren. Onze heren-
ploegen nemen het in die 1/8 finale op tegen elkaar. Kom hen aanmoedigen in het 
GUSB vanaf 21u!

VTK lenTeFUIF!!!
Het galabal zit er nog 
maar net op en VTK staat al-
weer klaar met een spetter-
end event. 
Op 4 maart beloven we jullie 
weer een vooruitfuif zoals die 
zou moeten zijn: 3 dj’s die niet 
meer aan hun proefstuk toe 
zijn (Dj Redking, Fou Concept 
& The Monekylords) zullen er 
zeker in zullen slagen jullie uit 
je dak te laten gaan. Om dan 
nog maar te zwijgen over onze 
special act. The one, the only...
Venga Boys!! Iedereen kent ze 
en ze zullen de Vooruit laten 
meezingen en springen met 
hun collectie aan meezingers 
en catchy tunes. 
Weerom een event om niet te 
missen dus!

CeneKa - BeZOeK IMeC 4 maart
Naar aanleiding van zijn 25ste verjaardag organiseerde IMEC een keer per maand 
nocturne-bezoeken. Deze speciale avonden die toelaten IMEC te ontdekken op 
een informele manier werden bijzonder gesmaakt. Daarom werd beslist de noc-
turnes ook in 2010 te blijven organiseren en dit gratis!

FOTO’S GalaBal
Jammer genoeg ligt het Galabal nu reeds 
achter ons. Het was een nacht om nooit te 
vergeten, en dankzij onze twee fantastische 
fotografen hoeft dat ook niet! Zowel de 
party-pictures als de portretfoto’s kan je 
intussen terugvinden op de site, weliswaar 
in beperkt formaat om onze server niet te 
overbelasten. Wil je bepaalde foto’s in groter 
formaat, of wil je ze professioneel afgedrukt 
krijgen (tegen redelijke prijzen), stuur ons 
dan een mailtje (feest@vtk.ugent.be) met de 
fotonummers en wat je precies wenst.
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Show nekeer uwen international side!
IAESTE draait natuurlijk een heel jaar door en dus ook tijdens de 
zomermaanden. Buitenlandse trainees komen dan naar België om hun 
stage te vervolledigen en wat ‘cultuur’ op te doen. Het is onze taak deze 
studenten te huisvesten en te entertainen! Dit houdt dus o.a. in het 
organiseren van leuke trips (i.e. Parijs, Brugge, Amsterdam,..). Hiervoor 
is alle hulp welkom! Heb je altijd al wat buitenlandse contacten willen 
maken? Heb je nood aan wat ontspanning deze zomervakantie? Of 
wil je gewoon wat meer in het IAESTE-wereldje betrokken worden.. 
Kom dan alvast naar het Summer Reception infomoment op dinsdag 
2 maart @ 19u30 in VTK-Rood. Vidimo se tamo!

BeST SUMMer COUrSeS
Deze zomer worden er weer 55 
BEST Summer Courses georgani-
seerd over de gekste onderwer-
pen, in de meest uiteenlopende 
Europese steden.
Lijkt dit iets voor jou? Don’t 
be shy! Just apply... (www.BEST.
eu.org/student/courses/index.
jsp)

beBeC
Wil je samen met je vrienden 
bewijzen dat jullie de BESTe 
ingenieurs van de Plateau zijn? 
Inschrijven voor beBEC dan! 
Op de belgian BEST Engineering 
Competition buigen 10 teams 
van 4 burgies/archies zich over 
een technische uitdaging om er 
de meest ingenieuze oplossing 
voor te vinden. De winnaars 
worden rijkelijk bekroond en 
beloond...
Voor wie? alle burgies/archies
Wanneer? 22 maart, vanaf 17h30
Waar? de Therminal
Hoe? zend een mail met de 
teamnaam en de namen van de 4 
leden naar beBEC@vtk.ugent.be 
vanaf 1 maart

IaeSTe-GOlIarde - na Zdravje!
Deze goliarde staat in het kader van IAESTE 
aangezien hier bekend gemaakt wordt welke stu-
denten welke stageplaatsen toegewezen kregen. Hi-
ernaast kan je uiteraard al je vragen over IAESTE 
gerust stellen aan de IAESTE-medewerkers. Ice tea? 

      JOBFaIr
Ondertussen begint het bij jou misschien te da-
gen in welke richting je jouw nakende profes-
sionele carrière wil sturen, misschien ook niet. 
In beide gevallen krijg je op de jaarlijkse VTK 
JobFair op 10 maart de mogelijkheid in contact 
te komen met ongeveer 60 verschillende be-
drijven.
 Vanaf 9u00 wordt de honger meteen gestild 
met een gratis ontbijt. Terwijl zullen verschillen-
de bedrijven van de gelegenheid gebruik maken 

om zich kort aan jou voor te stellen.
 Na een verzorgde broodjeslunch zal je naar wens 
een praatje kunnen slaan met enkele bedrijfsverte-
genwoordigers, terwijl je langs de verschillende 
standen flaneert. Bovendien zal je je meteen kunnen 
opgeven voor een sollicitatiegesprek tijdens onze 
Solli-2-daagse twee weken later. We verzekeren je 
dat je met heel wat interessante contacten terug 
huiswaarts zal keren!
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