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5 maart - 11 maart

Dag VTK’ers!

De week der weken is eindelijk 
aangebroken!
Beginnen doen de eerste- en tweede-
jaars dinsdag met de kleutercantus. 
Deze unieke activiteit, volledig ge-
organiseerd door onze nieuwbak-
ken commilitones, laat de minder 
ervaren cantussers proeven van 
datgene waar menig bierkampioen 
zo van houdt: liedjes zingen en bier 
drinken!
Nu vrijdag worden we dan alle-
maal op ons paasbest verwacht in 
de Salons Mantovani voor het enige 

echte Galabal der Ingenieurs. Die 
bedriegers van een economen zul-
len het onderspit moeten delven 
met hun ‘opgekleed feestje’ dat ze 
ook die avond organiseren. Ach ja, 
wie ervoor kiest om de concurren-
tie aan te gaan met de échte Gentse 
Ingenieurs en Architecten, wordt 
uiteraard zonder pardon naar de 
slachtbank gevoerd.
We verwachten jullie dus allemaal 
op het hoogtepunt van het VTK 
feestjaar!

SUIT UP!
Alexander en Bob

ma 05/03
 19:00  Lopen rond de watersportbaan   Plateau
 20:00  FRiS vergadering 4    VTK Groen 
 20:00  BEST AV
di 06/03
 20:00 Kleutercantus   Frontline 
woe 07/03 
 13:00 IEEE Jobfair    Terminal
 17:30   EBEC Ghent     UFO   
 19:00  Squashtornooi    Stadium Coupure 
 19:00  Codesprint     VTK Groen   
 19:15  VTK goes opera   Vlaamse opera Gent 
vrij 09/03
 19:00 Galabal der ingenieurs   Salons Mantovani



IEEE JOBFAIR
Dit jaar wordt de IEEE jobfair 
voor het eerst georganiseerd met 
PKarus (Vereniging van de werk-
tuigkunde-elektrotechniek) en 
Ceneka (computerwetenschappen).  
Woensdag 7/03 vanaf 13u zullen 20 
typisch werktuigkundige, elektro-
technische, computerwetenschap-
pelijke en ook een aantal consult-
ingbedrijven bedrijven aanwezig 
zijn in de Therminal. Vanaf 14u 
zijn doorlopend bedrijfspresentat-
ies voorzien. Wie vooraf inschrijft 
op de website www.ieeesb.ugent.be 
maakt bovendien kans op tal van 
prijzen waaronder een 42” plasma 
TV als hoofdprijs. Kom zeker een 
kijkje nemen!

KLEUTERCANTUS
Een cantus, speciaal voor eerste en tweedejaars! Zit je in het eerste of tweede 
jaar,  en zou je wel graag eens weten hoe een cantus nu eigenlijk in elkaar 
zit? Of je bent misschien al een echte cantusser, en heb je wel zin om nog eens 
goed te drinken, liedjes te zingen en je vreselijk te amuseren... Dan is deze 
cantus ideaal! Voor de cantus is er een kwartiertje uitleg voorzien, zodat je 
als een pro aan de cantus kunt beginnen. Het verkleedthema van deze cantus 
is kleuters en hun idolen. Trek dus je pamper aan, of verkleed je als je lievel-
ingspokémon, K3, of wie je idool ook was, en krijg 2 euro korting! Dinsdag 6 
maart, 20u, frontline, be there!

VTK VERKIEZINGEN
Zie je het wel zitten om je volgend 
jaar nog meer te engageren voor VTK 
en een plaatsje in het Praesidium op 
te nemen? Kom dan naar het infomo-
ment VTK Verkiezingen op maandag 
12 maart in Aud E om 18:00. Daar 
ontdek je alles over het praesidium-
leven, de verschillende postjes en 
krijg je de kans om al je vragen te 
stellen!

HALFTIME BIERBOWLING
Als je aan de helft van je studies komt dan betekent dit 
toch dat er eens gevierd mag worden. Hiervoor organiseren 
wij dus speciaal voor deze 3de-jaars enkele activiteiten 
waaronder deze: de halftime bierbowling! Bij deze activi teit 
mengen we dus sport met plezier, de ultieme combinatie. 
1 paar schoenen en 2 spelletjes voor de prijs van €10 die 
op voorhand betaald moet worden in Blauw. Inschrijvingen 
gaan open op dinsdag 6 maart om 20u. Opgepast: enkel 3de 
jaars toegelaten!



IEEE JOBFAIR
Dit jaar wordt de IEEE jobfair 
voor het eerst georganiseerd met 
PKarus (Vereniging van de werk-
tuigkunde-elektrotechniek) en 
Ceneka (computerwetenschappen).  
Woensdag 7/03 vanaf 13u zullen 20 
typisch werktuigkundige, elektro-
technische, computerwetenschap-
pelijke en ook een aantal consult-
ingbedrijven bedrijven aanwezig 
zijn in de Therminal. Vanaf 14u 
zijn doorlopend bedrijfspresentat-
ies voorzien. Wie vooraf inschrijft 
op de website www.ieeesb.ugent.be 
maakt bovendien kans op tal van 
prijzen waaronder een 42” plasma 
TV als hoofdprijs. Kom zeker een 
kijkje nemen!

EBEC GHENT
Woensdag is het weer zo ver: de jaarlijkse ingenieurs-
competitie van BEST Gent. Haal al je ingenieurskunde 
en spitsvondigheid boven en maak kans op een plaats 
in de tweede ronde, EBEC Benelux.
Inschrijven (noodzakelijk) kan via de website:
http://vtk.ugent.be/best/nl/ebec/ghent

PROM KING EN PROM QUEEN
Ook dit jaar verkiezen we een Prom 
King & Prom Queen op het galabal! Jul-
lie kunnen je favoriete vriend/ vriendin 
(of natuurlijk ook jezelf) nomineren 
door het insturen van een foto + de mo-
tivatie op www.galabalderingenieurs.
be/prom king.

INGENIEURSCANTUS
Het is weer tijd voor de klassieker der 
klassiekers: De Ingenieurscantus, al-
waar de burgies, de archies en de bio-
ingenieurs samen tonen dat ze veruit 
superieur zijn aan die bedriegers van 
de VEK. Leg dus allemaal een stevige 
fond op de vooravond van woensdag 
14/3 en zak af naar ‘t Paviljoentje voor 
deze topper van formaat! De inschri-
jvingen gaan open op donderdag 8/3 
om 20u!

VTK SQUASHTORNOOI
Denk je dat je wel wat squashmoves 
hebt zitten of wil je jezelf eens wagen 
aan een nieuwe sport.
Schrijf je dan in voor het squashtor-
nooi voor een avondje sport en fun. Er 
vallen natuurlijk ook mooie prijzen te 
winnen.
Er wordt gespeeld in aparte 
categorieën  voor dames en heren.

Weetjes van de week:
- VTK houdt ook van Hanne De Geest en  
  Caro Carrissemoux
- Kaat is blijkbaar een mokske 



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

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

N
V

Deze week doen we een 
 specialeke en hebben we 
meerdere winnaars. 
Lieselot Geldof en  Jasper 
Gryffroy winnen elk 2 
thriller boeken aan geboden 
door Exxon Mobil. Daar 
boven op winnen Philippe 
Proost, Thomas Stoffelen, 
Charlotte Cokelaere, Jelle 
Boeus, Caro Carrissemoux 
en Hanne De Geest een 
duo-ticket voor de KBC - 
Studentnight.

Elke rij, kolom, 3x3 box en beide diago-
nalen moeten de cijfers 1-9 bevatten en 
de algebraïsche vergelijkingen moeten 
kloppen. Veel succes!


