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ma 21/02   
 19:00 Lopen met Sport  GUSB
 19:00 IFK 1/4 finale    GUSB
  volleybal dames       
 20:00 Presentatie:    Oehoe (boerenkot)
  een job vinden die bij je past Blok E lokaal 002   
 21:00   Goliarde      ‘t Parlement
di 22/02
 19:00 Kommaneuken  VTK Rood
 19:00 Kick-Off Robotcompetitie Technicum
woe 23/02  
 19:00   Jobfair    ICC Gent
do 24/02
 20:30 Comedy Night  De Centrale

Hoi hoi hoi!
Wow, die eerste week heeft zijn tol wel geëist... Ik voel nu al dat ik, 
ondanks prachtige voornemens, ook deze keer te laat ga beginnen 
leren. Hoe kan het ook anders, met wekelijks Goliardes, cantussen, 
uitstapjes naar de Overpoort of feestjes van andere studentenkrin-
gen... Er is gewoon teveel keuze aan zotte activiteiten in Gent!
Gelukkig zorgt VTK ook voor de serieuze kant van het studenten-
leven. De cursusdienst draait op volle toeren en ook je toekomst na  
dat felbegeerde diploma wordt verzorgd. Daarvoor is er natuurlijk 
de Jobfair op woensdag. Deze is voornamelijk bedoeld voor master-
studenten en zorgt voor een eerste kennismaking tussen studenten 
en bedrijven. 
Tot volgende week!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Dit jaar gaat de jaarlijkse comedy 
night van het VTK door op 24 feb-
ruari! De artiesten dit jaar zijn: The 
Lunatics, Bas Birker en niemand 
minder dan Iwein Segers. Dit gaat 
door op in de Kelderzaal van de 
Centrale, een gezellig zaaltje waar 
de perfecte sfeer heerst voor com-
edy! De zaal is bereikbaar met open-
baar vervoer (lijn 5) Kaarten zijn tot 
vandaag te verkrijgen in de hal en 
tot woensdag in VTK Blauw.

Het derde ‘t Civielke is bijna klaar. Uiteraard 
moet het ook deze keer grondig verbeterd 
worden en daarvoor hebben we jullie help no-
dig op dinsdag! Kom dus gerust helpen kom-
maneuken, wij zorgen voor een hapje en een 
drankje.

Heb je geappliceerd voor 
een stage? Kom dan langs 
op de archiezolder vol-
gende week maandag om 
te weten als je je IAESTE 
stage bemachtigd hebt!

AT Kearney Presentation skills training
Deze training (enkel voor 1ste master) zal je leren 
hoe je een perfecte presentatie kan geven vol ver-
trouwen. Bovendien is het gewoon gratis! 
De plaatsen zijn beperkt, dus stuur snel een mailtje 
om je in te schrijven als je zeker bent dat je komt. 
Dit alles gaat door op 28 februari vanaf 19u30 
in Aud A.
Om je in te schrijven stuur je een mail met je 
volledige naam, richting en afstudeerjaar naar 
recruitment.brussels@atkearney.com voor 23 
februari.

Dit jaar is Parkpop aan zijn 3e edi-
tie toe! Parkpop is een GRATIS fes-
tival voor en door studenten van 
Gent. Op 28 april krijgen 5 bands 
de kans om hun kunnen te tonen 
aan het grote publiek. De enige 
voorwaarde om mee te doen is 
dat minstens 1 van de bandleden 
moet studeren aan onze faculteit.
Dit jaar zal Parkpop afsluiten met 
een Belgische topper, een unieke 
kans dus om met de groten het po-
dium te delen !
Heb je interesse? Stuur dan je 
demo in voor 18 maart en wie 
weet kiezen we jou en mag je met 
je band in het Amfitheater van het 
Citadelpark spelen!

Hoe stel ik een communicatieplan op? 
Hoe ga ik om met de pers? Hoe com-
municeer ik over verandering? Welke 
zijn de nieuwste evoluties? Hoe maak 
ik een goede presentatie? Op deze vra-
gen, en meer, krijgt u antwoord tijdens 
een hands-on sessie over interne en 
externe bedrijfscommunicatie. An-
ton Maes is een ervaren communicatie-
manager die zijn sporen verdiende in de 
engineeringwereld en actief is als com-
municatieconsultant. Hij doorspekt zijn 
discours met praktische voorbeelden en 
biedt u een aantal inzichten die van pas 
komen bij het communiceren in een hi-
tech omgeving. Op 3 maart in Aud B.

Een gratis LAN party georganiseerd door 
VTK en Wina. Het concept: iedereen pakt zijn 
laptop mee naar de Therminal en we gamen 
tot we er bij neervallen.
Je hoeft hiervoor niet veel ervaring te heb-
ben om dit leuk te vinden. De meeste 
spelletjes hebben een heel lage leercurve en 
de meeste mensen hebben beginnersgeluk.
Tijdstip: Van donderdagavond 17/03 tot 
zaterdagmiddag 19/03. 
Meer info op de site



De onderwijsevalu-
aties zijn weer 
volop bezig!
Volgde je vorig 
semester vak-
ken aan onze fac-
ulteit? Surf dan zo 
snel mogelijk naar  
www.vtk.UGent.be 
en kijk welke vakken 
jij mag evalueren.
Heb je al je vakken volledig geëval-
ueerd, dan zorgt FRiS voor een belon-
ing.

VTK organiseert, in samenwerking met 
de VLK en de KVIV, een presentatie  
waarin uit de doeken wordt gedaan 
hoe je nu uitkijkt naar een job 
die perfect bij je past. Zaken zoals  
bedrijfscultuur, verloning, afstand,...  
komen aan bod en kunnen een extra 
hulp zijn in die boeiende zoektocht die 
volgt na het afstuderen!
De spreker is Viviane Deleu van Insel.
Bovendien wordt er ook een fles cham-
pagne verloot onder de aanwezigen 
dankzij KVIV. Er is natuurlijk ook een 
receptie na de presentatie waar je wat 
meer informatie kan vergaren over 
KVIV, onze alumni-vereniging.
Waar: Auditorium Oehoe in Blok E van 
het Boerekot.
Wanneer: 21 februari - 20u00.

Wijk nooit af van een concept dat 
succesvol is! Maandagavond blijft dus 
goliarde-time in burgie-en archieland. 
Omdat ook de wij houden van gratis 
bier, smijten we er ook deze week een 
gratis vat tegenaan! Daarna geeft de 
DJ ons een reden om tot in de vroege 
uurtjes te blijven doorfeesten in ons 
door allen geliefde Parlement.

Op zoek naar de perfecte job? VTK helpt je 
op weg, met de wereldberoemde Jobfair. 
Wanneer zelfs een bio-ingenieur uit Leuven 
vraagt of hij naar onze Jobfair mag komen 
omdat die toch wel bekend staat als de 
beste in België, dan weet je het wel. Meer 
dan 70 bedrijven staan te popelen om zich 
voor te stellen aan jou, bijna afgestudeerd 
ingenieur, en het enige wat je moet doen is 
opdagen. Waar wacht je nog op?
Woensdag in het ICC.

Nog 2 weken en het is zover: Het enige echte 
Galabal der Ingenieurs! Zoek dus al maar 
je perfecte outfit en raap al je moed bijeen 
rapen om die knappe burgie(-in) of achie(-
in) mee uit te vragen! Nodig de avond zelf je 
date uit voor een swing, praat even bij in de 
lounge en ga eens goed uit de bol in de main 
stage. Deze avond kan gewoon niet fout 
aflopen! Afspraak vrijdagavond 4 maart, in 
de Salons Mantovani te Oudenaarde.



Naam:..............................................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................................

Bij deze Sudoku is het de bedoeling dat in 
de grijze kotjes enkel even nummers ko-
men te staan, en in de witte, je raadt het al, 
enkel oneven nummers. We noemen hem 
dan ook zeer origineel de Even-Oneven-
Sudoku! 

De winnaar van deze Sudoku wint een 
gratis kaart voor het Galabal der In-
genieurs mét gratis diner! Als je wil 
weten wat dat inhoudt, dan moet je  
natuurlijk als de bliksem surfen naar  
www.GalabalderIngenieurs.be.

Wil je meehelpen voor de spetterende VTK Show, vul dan onderstaand strookje in en 
kom het afgeven in VTK Blauw. Iedereen is welkom, en we zoeken altijd meer volk!
Naam:.........................................................................
Email:.........................................................................
Ik zou graag meedoen aan de show als:
  danser            decormedewerker    acteur

Heb je altijd al willen weten wat BESTies nu eigenlijk 
een gans semester uitspoken? Heb je interesse in een 
paar weekjes fun in het buitenland tegen een spotprijs? 
Heb je zin om contacten te leggen en samen te werken 
met ingenieursstudenten over gans Europa? Dan is dit 
je kans! BEST Ghent organiseert op 7 en 8 maart een 
weekend met o.a. trainings en toffe funactiviteiten. Zo 
kunnen jullie kennis maken met alle aspecten van BEST. 
Het weekend gaat door in Buggenhout. Hou onze web-
site (http://vtk.ugent.be/best/) in de gaten voor alle 

details. Dit alles 
voor de spot-
prijs van €15. 
Schrijf je snel in 
op de website!  
Vragen? Mail 
naar best@vtk.
ugent.be!

Naar goede ondertussen 
jaarlijkse gewoonte organi-
seert WELEK ook dit semes-
ter een robotcompetitie. Dit 
jaar gaat het om een heuse 
sumo-robot-competitie. Op 
22 februari doen ze het ge-
hele reglement uit de doek-
en, geven ze heel wat tips en 
kan je je inschrijven.
Deze kick-off sessie gaat 
door in zaal von Neumann op 
verdieping -2 van het techni-
cum (linker ingang, vakgroep 
ELIS) om 19u00. Als je zeker 
komt, gelieve in te schrijven 
op http://www.ieeesb.ugent.
be/nl/node/1872!


