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VTKalender
 Ma 15 feb en di 16 feb
  VAKANTIE!!!

 Woe 17 feb
19u00 IEEE - Robotcompeti-
tie Kickoff

@ Technicum
19u00 Magic Game Night   

@The Outpost

don 18 feb 
20u00  Acteursvergadering

@ VTK Rood  

Vrij 19 feb
 22u00:

Galabal der 
Ingenieurs

@Salons Mantovani

Zon 21 feb
19u30  PV 8 

@VTK Groen

Vakaaaaaaantiiiiiiiiiiiiiiiiiie!!!
Zo’n intersemestriële week vakantie was -zeker als je 
mee was op de VTK-skireis- niet genoeg om na die 
zware examenperiode de batterijen op te laden.
Maar gelukkig brak er na die eerste -toch wel zware-
lesweek een welverdiend verlengd weekend aan!
Uiteraard stond dit verlengd weekend volledig in teken 
van ons fantastisch galabal! 
Niet alleen werd er -bij de dames onder ons 
uiteraard- snel nog naarstig gezocht naar dat perfecte 
paar sandaaltjes, dat ene sexy galakleedje, die bijpas-
sende, schitterende juweeltjes en uiteraard dat ene 
sjaaltje dat jouw outfit vervolledigde, maar bovendien 
moest er nog snel een afspraak gemaakt worden met 
je favoriete kapster, om daarna nog een volledige wel-
nesskuur te ondergaan! De heren daarentegen moes-
ten enkel hun kostuum van vorig jaar eens afstoffen 
en ochja, nog een paar ietwat deftige schoenen boven 
halen. Nog snel  een date verschalken en klaar is kees! 
Zodoende is iedereen, zowel jong als oud, burgies en 
archies, klaargestoomd voor dé activiteit van het jaar: 
het Galabal der Ingenieurs! 

Met feestvierende groetjes!
Yumiii en Arniii

Wist je dat?
- Het merendeel van de rode lippenstiften visschubben be-
vatten?
- De kans dat een getrouwde vrouw vreemd gaat tot 2 jaar 
huwelijk 12,5 procent is? En vanaf 2 jaar huwelijk bedraagt 
deze al 20 procent. 
-De kans dat een gehuwde man vreemdgaat tot 2 jaar hu-
welijk 14 procent is?  En tussen 2 en 10 jaar huwelijk is deze 
25 procent, na 10 jaar huwelijk is deze al 33 procent.



Magic The Gathering 
en VTK organiseren op 
woensdag 17 februari 
een echte Game Night 
met gratis pizza. Deze 
gaat door in The Out-
post om 19u. Daag je 
medestudenten uit tot 
een duel! Weet je niet 
goed mat Magic is of 
ken de de spelregels 
niet helemaal meer? 
Geen probleem want 
een ervaren animator 
maakt je wegwijs in dit 
spel. Bovendien krijgt 
elke deelnemer gratis 
goodies! Ben je al een 
ervaren Magic speler, 
breng dan zeker je eigen 
deck mee. Vergeet je 
zeker niet in te schrijven 
op onze site want de 
plaatsen zijn beperkt! 
Neem alvast ook een 
kijkje op www.com-
munity.wizards.com
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altijd druk aan Pi?
Het nieuwe semester begint weer en dat betekent 
weer aanschuiven aan Pi voor de nieuwe cursussen 
en boeken. Maar is er geen manier om die lange 
wachtrijen te vermijden? Natuurlijk, in tegenstelling 
zoals het soms lijkt, is het niet altijd druk aan pi en 
staan we echt wel soms met onze vingers te draaien. 
Daarom enkele puntjes:
-  Probeer de eerste dagen te vermijden. Op het 
einde van de week is de grote drukte al wat gem-
inderd.
-  Maak een lijstje van je (keuze)vakken, dit lijkt 
misschien raar maar sommigen weten zelf amper 
welke vakken ze hebben en zo verspillen we
onnodige tijd.
- Probeer pauzes tussen twee lessen te mijden, 
probeer eerder in het midden van een les te ko-
men als je een periode vrij hebt.
-  Wij hebben geen bankcontact enkel betalen met 
proton/cash is mogelijk.

Parkpop
Op donderdag 22 april organiseert 
vtk opnieuw het gratis festival 
parkpop dat plaats zal vinden in 
het citadelpark. Op dit festival 
krijgen een aantal bandjes de kans 
om op te treden voor een groot 
publiek! Zit er in jouw bandje 
minstens 1 burgie/archie, geef dan 
zeker je demo binnen in vtk blauw 
bij cultuur. Uit de inzendingen 
zullen 5 à 6 bandjes geselecteerd 
worden die op parkpop mogen 
optreden. Je kan je demo ingeven 
tot 26 maart en de bandjes zul-
len persoonlijk verwittigd worden 
voor de paasvakantie.
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Ieee - robotcompetitie 
Kickoff
Voor de derde keer op rij 
organiseert WELEK een 
robotcompetitie. Dit jaar 
houden ze een heuse Tour 

de France voor robots, een “Tour des Robots” zeg maar. Ver-
schillende teams bouwen een autonome robot die in meer-
dere etappes doorheen verschillende parcours zal moeten 
rijden. De ritten worden georganiseerd onder de vorm van 
een individuele tijdrit. Net als in de echte Tour de France, 
wordt het algemene klassement na elke rit bijgewerkt. De 
robot die na de laatste etappe bovenaan staat, is gewonnen. 
De kick-off start op woensdag 17 februari om 19u in het 
technicum (zaal Von Neumann: verdieping -2). Op deze kick-
off wordt het reglement uit te doeken gedaan en algemene 
uitleg gegeven.

VTK heeft 
nu een chat-
server! Wil je 
je hart eens 
luchten over 
die lastige 
prof, tips over 
het versieren 
van de wei-
nige meisjes 
in je richting 
of gewoon 
eens gezel-
lig praten: 
http:/ /vtk.
u ge n t . b e /
chat



aCTeUrS GeZOCHT
Binnenkort is het zover, de grote 
Vtk show is in aantocht! Natu-
urlijk geen show zonder acteurs! 
Heb jij altijd al eens op een 
podium willen staan of ben je er 
zeker van dat jij de beste bent om 
de rol één van je geliefde proffen 
te vertolken, kom dan zeker eens 
langs op donderdag 18/2 om 20u 
in vtk Rood! We zoeken zowel 
hoofdrolspelers als figuranten dus 
voor ieder wat wils! 

fOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek


