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VTKalender
Hele week
Kandidatuurstelling FR
Ma 22 feb
19u00 Jenerverlopen

@ watersportbaan
19u15 Powered up

@ aud K
20u00 BEST AV 7

@ VTK Groen
22u00 Accenture-goliarde

@ ‘t Parlement
di 23 feb 
13u00 VTK Stripbib

@ VTK Rood
19u00 IEEE- WELEK robot 
soldeersessie 1A 

@ Technicum
Woe 24 feb
19u00 IEEE- WELEK robot 
soldeersessie 1B 

@ Technicum
20u00 Cantus          @ Sala
don 25 feb
08u30 CenEka bezoek 
Arcelor-Mittal
20u30 Comedy night

@ Therminal
Vri 26 feb
13u00 VTK Stripbib 

@VTK Rood

Zaterdagochtend, langzaam ontwaak je uit een diepe 
slaap en je kijkt naar je wekker. Die meldt je dat het 
bijna middag is. Je hoofd bonkt nog na van de vette 
beats en de talrijke glaasjes champagne, je benen zijn 
nog stram van de vele danspasjes. Je draait je om en ziet 
een megageile meid naast je liggen, helemaal ontbloot, 
behalve dan die éne das die nog rond haar nek hangt. 
Wat was dat een pracht van een avond, het Galabal der 
Ingenieurs 2009! Een avond waarover nog lang in het 
Gentse over gebabbeld zal worden!!

Maar hang je kostuum of kleedje maar terug in de kast, 
het is tijd voor andere VTK activiteiten! Op de eerste 
cantus van het semester kun je jezelf opnieuw 
profileren als de grootste drinkeboer van Gent! 
Inschrijven kan je alvast op de site!

En voor al wie eens zin heeft om zijn lachspieren goed 
bij te trainen hebben we goed nieuws! Deze donderdag 
staat de grootste Comedy Night gepland met ronkende 
namen! Kaarten kun je alvast verkrijgen in VTK Blauw!

Yumi en Arne,
uitkijkend naar een goeie portie humor!

OFFICIËle MededelInG
Door omstandigheden heeft de huidige PR & Externe-praeses 
haar ontslag ingediend. Deze functie is dus momenteel vacant 
binnen het VTK praesidium en geïnteresseerde kandidaten 
kunnen dit kenbaar maken aan bestuur@vtk.ugent.be voor 
vrijdag 26 februari 2010. De kandidaten zullen zich dan aan 
het praesidium moeten voorstellen op een volgende Algemene 
Vergadering, waarna een stemming volgt. De datum van deze 
vergadering wordt hen nog meegedeeld.



COMedY nIGHT
Deze avond zullen we 
jullie verwennen met 
een Tour de Farce met 
Lies, Bart Cannaerts en 
hoofdact Henk Rijckaert 
met MC Bas Birker. Bas 
Birker konden we 2 jaar 
geleden al eens bewon-
deren op de comedy 
week. Iedereen die iets 
weet van comedy, heeft 
zeker al gehoord van Bart 
Cannaerts. De rest kan 
eens enkele afleveringen 
van “Mag ik u kussen” 
herbekijken. Lies Lefe-
ver is nieuw opkomend 
talent en een welkome 
afwisseling tussen al die 
mannelijke humor. Henk 
Rijckaert is alom bekand, 
vooral van de Lunatics 
dan. Tickets zullen te 
verkrijgen zijn vanaf het 
2e semester. De prijs is € 
3 voor leden en € 4 voor 
niet leden. De comedy 
night zal doorgaan op 
donderdag 25 februari in 
de podiumzaal in de Ther-
minal.
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JeneVerlOPen rOnd de WaTerSPOrTBaan
Zoals gewoonlijk vertrekken 
we om 19u aan de hal van het 
Plateau en om 19u15 pikken we 
de wachtenden aan het GUSB op. 
Maar... omdat het niet altijd water 
moet zijn, voorzien we op maan-
dag 15 februari voldoende tussen-
stops waar iedereen zich wat kan 
opwarmen aan een dreupeltje jen-
ever. Een toertje watersportbaan 
is normaal 5 km, maar dat kan na 

een aantal tussenstops misschien wat meer worden... Gezel-
lig eentje drinken en ondertussen werken aan de conditie. 
Wat wil een mens nog meer?

Ceneka -- Bezoek arcelor-Mittal
Donderdagvoormiddag 25 februari trekt CenEka richting de 
bedrijfssite van Arcelor-Mittal. Het bezoek wordt speciaal 
voor onze leden toegespitst op hun IT-infrastructuur, maar 
natuurlijk komt ook de rest van het bedrijf aan de beurt. 
Met een bus verkennen we het volledige terrein, om onze 
rondleiding af te sluiten met een heerlijke broodjeslunch! 
Het dagprogramma kan u op de site van de VTK vinden, 
inschrijven is vereist en het bezoek is volledig gratis!

CanTUS
De eerste cantus van het 2e semester is er eindelijk!
Onze levers zijn intussen weer gewoon aan het Gentse 
nachtleven en dus helemaal klaar!
Het thema houden we nog even voor jullie geheim! Dus 
kom zeker af, deze woensdag 24 feb! 

VTKledij @ cursus
VTK gaat de kledingtoer op! Ongetwijfeld heb je al de 
bekende Ghent University-truien gezien? Van maandag 22 
februari 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 deze 
week zijn:
Maandag : 11u30-12u30
Dinsdag & woensdag: 17u30-18u30
Donderdag & vrijdag: 12u30-13u30
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IIeee - WeleK robotcompetitie Soldeersessie 
1a/1B

Gedurende deze sessie kan je 
een experimenteerbord solderen 
voor de robotcompetitie. Dit 
bevat een microcontroller die zal 
fungeren als het eigenlijke brein 
van je robot. Sessie 1A vindt 

alGeMene VerGaderInG 7
Zin in een buitenlandse ervaring? Zin om iets te or-
ganiseren? Zin om een handje toe te steken bij ons 
BESTies? ...of ben je gewoon eens curieus? Kom dan 
gerust eens af naar onze AV!

Powered Up, een panel-
gesprek omtrent energie, 
vindt plaats deze maandag 
22 februari om 19u15 in 
Aud K!  Het thema is ac-
tueler dan ooit: De ener-
gietoekomst in België en 
Europa! Deelnemende 
bedrijven zullen zijn 
ExxonMobil, Ecopower 
en Electrabel. Het panel 
zal vervolledigd worden 
door Vlaams Volksverte-
genwoordiger Robrecht 
Bothuyne en Prof. Johan 
Albrecht (Vakgroep Al-
gemene Economie). We 
sluiten het gesprek af 
met een broodjesbuffet 
welke je de gelegenheid 
biedt om een informeel 
contact te leggen met de 
aanwezige bedrijven. 

VTK SQUaSHTOernOOI
Op woensdag 10 en 17 maart gaat voor de tweede maal 
het VTK squashtoernooi door! 
De eerste rondes voor de heren vinden plaats op woens-
dag 10 maart, de halve finales & finales gaan door op 
woensdag 17 maart. De dames strijden de 17de maart 
voor de eer. In je inschrijving is de huur van de zalen, 
materiaalhuur & twee consumpties inbegrepen. Bovendien 
zijn er mooie prijzen voor de top 3. Inschrijven kan op de 
website vanaf woensdag 24 februari om 19u, wees er 
snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Leden = 5€, niet-
leden = 10€.
Show nekeer uwen international side!
IAESTE draait natuurlijk een heel jaar door en dus ook ti-
jdens 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 uiteraard alle hulp welkom! Heb je altijd al wat buiten-
landse 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 infomo-
ment op dinsdag 2 maart @ 19u30 
in VTK-Rood. Vidimo se tamo!



VTK STrIPBIB
Ook in het tweede semester is de stripbib er terug! Heb je dus wat tijd over tijdens de 
middag tussen twee lessen door, kom dan zeker een kijkje nemen en maak een keuze uit 
ons gigantische aanbod aan exclusieve strips. De openingsuren voor dit semester zijn de 
dinsdag- en vrijdagmiddag van 13u tot 14u15, the place to be is nog steeds VTK Rood.

FaCUlTeITSraadVerKIeZInGen
Zin om deel uit te maken van het hoog-
ste bestuursorgaan van onze faculteit?
Wat zeg je? Het is niet moeilijk en niet 
veel werk? Kan ik hier eigenlijk nog neen 
tegen zeggen?
Aarzel niet en stel je kandidaat voor de 
Faculteitsraad van de FirW!
Kijk op de FRiS stek op Minerva voor 
alle info of stuur gewoon een mailtje 
naar fris@vtk.ugent.be

SUICIde BUnnY ==>>

FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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


