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 19:00   Lopen met Penning    Watersportbaan
 19:00 1/4 Finale Volleybal Heren GUSB
 19:30 Verdeling IAESTE stages Archiezolder
 20:00 Presentation Skills Training Aud. A
 21:00   NY Goliarde       ‘t Parlement
 21:00 1/4 Finale Minivoetbal Dames GUSB
di 01/03
 18:00 Paintball   Paintball Gent
wo 02/03
 20:00 Halftime Cantus  Frontline
don 03/03  
 19:30  Pres. Efficiënte Communicatie  Aud. B
 20:00 BEST vergadering  VTK Rood
 21:00 1/8 Finale Minivoetbal Heren GUSB
vr 04/03  
 22:00  Galabal Der Ingenieurs  Salons Mantovani
zo 06/03
 20:00 Get To Know BEST Weekend High Chaparral

Hemeltje, wat een volle kalender!

‘t Wordt een zware week precies, want er is echt wel véél te doen. Op 
vrijdag volgt een ware climax, want dan is er het enige echte Gala-
bal der Ingenieurs! Haal die kostuums, kleedjes, hakken en sigaren 
maar boven, want VTK gaat all the way.
Als je geen date hebt, niet getreurd! In ‘t Galabalcivielke (te vinden 
aan VTK-Pi) vind je een uitgebreide flowchart om te checken welk 
single praesidiumlid bij je past en op wie je de pijlen kunt richten 
die avond... Of je gaat gewoon zonder (oog op een) date. Sowieso 
fun gegarandeerd!
Naast het feesten moeten we natuurlijk ook wat aandacht besteden 
aan onze opleiding. Vul dus zo snel mogelijk je onderwijsevaluatie 
in en ga je gratis stuk chocolade ophalen bij FRiS in de hal. Niet erg 
goed voor het pré-galabal crash-dieet, maar voor de kwaliteit van 
ons onderwijs knijpen we graag een oogje dicht.
‘t Amusement deze week en tot vrijdag!

Lucie & Jeffrey



ONDERWIJSEVALUATIES
De onderwijsevaluaties zijn weer 
volop bezig! 
Volgde je vorig semester 
vakken aan onze faculteit?
Surf dan zo snel mogelijk naar 
www.vtk.ugent.be/oe en kijk welke vak-
ken jij mag evalueren.
Heb je al je vakken volledig geëvalueerd, dan 
zorgt FRiS voor een lekkere reep chocolade!

KWARTFINALE VOLLEYBAL HEREN
Nog 6 ploegen die strijden voor de titel. In de tweede 
ronde wordt gespeeld in 2 poules van 3 ploegen. De eerste 
twee uit elke poule gaan door naar de halve finales die 
gespeeld worden op de finaledag. Er wordt gespeeld naar 
2 winnende sets (eventuele 3e set naar 15 punten).
We verzamelen om 18u30 in het GUSB, de wedstrijden be-
ginnen om 19u00!

PRESENTATIE EFFICIENTE COMMUNICATIE
Hoe stel ik een communicatieplan op? Waarom is branding 
zo belangrijk? Welke zijn de nieuwste evoluties? Hoe maak 
ik een goede presentatie? Op deze vragen, en meer, krijg 
je antwoord tijdens een hands-on sessie over interne en 
externe bedrijfscommunicatie. Anton Maes is een erva-
ren communicatiemanager die zijn sporen verdiende in 
de engineeringwereld en actief is als communicatiecon-
sultant. Hij doorspekt zijn discours met praktische voor-
beelden en biedt u een aantal inzichten die van pas komen 
bij het communiceren in een hi-tech omgeving.

MINIVOETBAL HEREN EN DAMES
Onze ploegen wisten zich door de voorrondes te dribbelen 
en hebben een plaatsje in de 8ste finales (heren) en kwart-
finales (dames) kunnen bemachtigen. De heren nemen 
het op tegen het VRG en de Filologica. De dames tegen het 
VPPK. Benieuwd hoe ze het er vanaf brengen? kom dan ze-
ker eens langs om te supporteren. De matchen vatten aan 
om 21u in het GUSB...

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

LOPEN MET PENNING
Deze week lopen we samen 
met de Penning-chica’s 
rond de Watersportbaan. 
Zoals gewoonlijk zijn ze 
weer mateloos gaan shop-
pen met VTK-geld en heb-
ben ze Glühwein voorzien!
Afspraak om 19h aan de 
Plateau en om 19h15 aan 
het GUSB!

BEST VERGADERING
Wil je graag te weten komen 
wat BEST nog doet buiten
courses organiseren en met 
buitenlanders omgaan? Kom 
dan eens langs op een ver-
gadering! Nu donderdag om 
20h in VTK rood!



HALFTIME CANTUS
Deze cantus is enkel en al-
leen voor personen die al 
halfweg zitten in hun loop-
baan in burgieworld.
Heb je in deze periode al de 
nodige ervaring opgedaan of 
ben je nog een groentje op 
het gebied van cantussen? 
Nooit te laat om het eens uit 
te proberen en tezamen met 
je jaargenoten met enkele 
frisse pintjes bier.

PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan zijn 3e editie toe! Parkpop is een 
GRATIS festival 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 de Belgische topper 
MOTEK, een unieke kans dus om met de groten het po-
dium te delen !
Heb je interesse? Stuur dan je demo in voor 18 maart 
(cultuur@vtk.ugent.be) en wie weet mag je met je band 
in het Amfitheater van het Citadelpark spelen!

GALABAL
Hét bal van Gent is er 
weer. Bemachtig snel 
nog een kaart in de 
hal, VTK Blauw of ‘t Par-
lement en bouw samen 
met ons een zot fancy 
feestje.
Meer info vind je op de 
site, alwaar je ook een 
promking en -queen 
kunt verkiezen!
Vergeet je lidkaart niet 
vrijdag, want die wordt 
gecontroleerd aan de 
kassa.                       Suit up!

VTK-truien
De UGent-truien met 
(of zonder) VTK-schild 
zijn opnieuw te koop. 
Passen kan in VTK 
Blauw en bestellen op 
http://vtk.ugent.be/
trui.bestellen !



PRODUCT SUDOKU
Een klassieke sudoku, maar het 
getal op de scheiding tussen 
twee cellen is het product van 
die cellen. Eitje...
Deze week valt het boek “Zó 
doe je dat - Liefde” te winnen! 
In dat prachtig geïllustreerd 
boek leer je alles: een date ver-
sieren in de supermarkt, een das 
knopen, een trio organiseren, ... 

naam:....................................................
email:.....................................................

De winnaar van de fles Cham-
pagne uit Manna 1 is Petrus 
Kemme. Simon Peeters heeft 
het galabaldiner van Manna 2 
gewonnen!

IEEE HIGH TECH JOBFAIR
High-tech bedrijven spelen een belangrijke rol in onze Vlaamse economie. Veel van deze 
bedrijven zijn echter niet bekend bij het publiek. Daarom organiseert IEEE SB Gent op 3 
Maart voor de 4de maal de IEEE job fair voor High Tech bedrijven! U wordt verwacht vanaf 
13u30 in de Therminal. Al wie zich inschrijft maakt kans op een LCD 40” TV en tal van 
andere prijzen. Inschrijven doe je op http://www.ieeesb.ugent.be/node/1868!

NY GOLIARDE
Wil je op een feestelijke manier wat architecturale kennis bijwerven? Geen probleem, 
kom dan af naar de NY-goliarde in het Parlement! Met een pintje in de hand kan je een 
fotocollage bewonderen van de NY-reis die enkele architecten beleefden deze interse-
mestriële vakantie. Natuurlijk kan je er ook terecht voor een gezellige babbel en een 
dans-pasje! Zoals de traditie het wil krijg je een gratis bonnetje als je voor 24h toekomt.


