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ma 15/11   
 19:00 Lopen met Sport  Watersportbaan
 20:45 Oefenwedstrijd Basket Tolhuis
di 16/11   
 19:00 IEEE: Gok je rijk!      Technicum 
 19:30  Panelgesprek niet-technisch Ir. Aud. K
 20:00 Vijfde Swingles  Archiezolder
wo 17/11
 08:30 175 jaar FirW   Plateau
 20:00 Bierbowling   Overpoort Bowl
don 18/11 
 20:15 Philips Comedy Soiree  Aud. A

Jo, de manne!

Week 8 is het intussen geworden. Wat gaat de tijd toch snel als ge u 
amuseert (damn you, kick-ass VTK activiteiten!). Aan de VTKalender 
te zien gaat ook deze week voorbijvlammen...
Woensdag krijgen we hoog bezoek aan de faculteit. Niemand min-
der dan Frank de Winne komt namelijk es langs. De dag erna wordt 
het bijzonder ludiek in aud. A: Philips trakteert ons namelijk volledig 
gratuite op een comedy-avond met aansluitende receptie. Wat is 
het fijn een burgie/archie te zijn!
Verlies intussen die volgende grootse activiteiten niet uit het oog. 
Inschrijven voor de Zesdaagse van Gent (24 nov.) en de Massacan-
tus (15 dec.) doe je best zo snel mogelijk op de site.
‘t Amusement!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



IAESTE A-FORM
Zit je in je derde 
bachelor of hoger 
en wil je op buiten-
landse stage? Mis 
dan de kans niet en 
vul je A-form in op 
www.iaestecentre.
net/ibas. Open tot 
17 december! 

Geen A-form = geen kans op stage!

GOK JE RIJK...
...en bouw je eigen elektronische dobbelsteen. Gedurende deze workshop elektronica 
kan je onder begeleiding jouw eigen elektronische dobbelsteen in elkaar solderen. Voor 
de die-hards is een versie met SMD componenten voorzien. 
Uiteraard kan je ook verder werken aan de IR USB-ontvanger die je de vorige sessie bouw-
de of één van onze andere talrijke projecten maken. 
Deze sessie is zoals steeds voor iedereen toegankelijk en gaat door in de practicumzaal 
van het technicum, vakgroep ELIS, verdieping -3. Tot dan! 

Meer info: http://www.ieeesb.ugent.be/nl/node/1748

STAGEFAIR
Naar jaarlijkse gewoonte komen 
een aantal bedrijven hun zomer-
stages op deze beurs voorstellen. 
Dit is het ideale moment om eens 
persoonlijk in contact te komen 
met bedrijven en zo duidelijker 
beeld te kunnen vormen van het 
geheel van stages. 

Afspraak op dinsdag 23 novem-
ber om 17u in de Therminal (Ho-
veniersberg 24).

HIJ KOMT, HIJ KOMT...
De lieve goede Sint natuurlijk! Of wat had 
je gedacht? Om te weten welke kindjes lek-
kers en welke stouterikken de roe verdienen, 
moet hij natuurlijk op de hoogte zijn van de 
laatste roddels.
Ook Sinterklaas moderniseert en ont-
vangt sinds kort alle sappige verhalen op het 
emailadres sinterklaas@vtk.ugent.be.



175 JAAR FIRW
17 november wordt een unieke dag!  Op die dag vieren we 175 jaar ingenieursopleiding 
aan onze universiteit. 
Om 8u30 is er een interactieve contactsessie gepland voor alle ingenieursstudenten in 
Auditorium A. Je hebt dan de gelegenheid om zelf vragen te stellen aan Frank de Winne. 
Inschrijven via https://www.ugent.be/ir/nl/ugent-kennismaking-frank-de-winne. 
Om 14u30 krijgen de masterstu-
denten een blik op “onderzoek 
en innovatie voor meer welvaart 
in 2020”.  42 uiteenzettingen, die 
kaderen onder de 6 thema’s “fun – 
speed – life – clean – safe – smart”, 
worden er tijdens de namiddag-
sessies gebracht door professoren 
van verschillende universiteiten 
en door experts uit de bedrijfs- en 
onderzoekswereld. ’s Namiddags 
worden de lessen voor de masterstudenten geschorst.
’s Avonds brengen 6 specialisten een rapport over die sessies uit tijdens de Plenaire Sessie 
in het Universitair Forum (UFO).  Tijdens deze zitting ontvangt ir. Frank De Winne het ere-
doctoraat van de Universiteit Gent en geeft hij zijn visie op de het belang van “fun – speed 
– life – clean –safe – smart” voor onze toekomst.
Masterstudenten kunnen inschrijven via http://www.ie-net.be/ingenieursopleiding175/
Default.aspx

Deelname is gratis!

PANELGESPREK: NIET-TECHNISCH IR.
Ben je na al die jaren technische vakken 
toch benieuwd wat je als ingenieur nog 
meer kan doen? Heb je zin om plots eens 
een totaal andere weg in te slaan? Op 16 
november om 19u30 kun je deze vragen 
oplossen tijdens een panelgesprek in 
auditorium K. Tijdens dit gesprek krijg je 
de kans om al je vragen op verschillen-
de bedrijven tegelijk af te vuren. Heb je 
vragen die je liever niet stelt in een grote 
groep, geen probleem, op de receptie 
achteraf krijg je nog de kans om met de 
bedrijven apart bijpraten. Vertegenwoor-
digers van P&G, Accenture, McKinsey en 
Möbius tekenen alvast present.

PHILIPS COMEDY SOIREE
Philips trakteert de volledige faculteit in-
genieurswetenschappen op een avondje 
lachen. Als je ingeschreven bent op 
www.philips.be/DD, kan je genieten van 
de “Speech about speeches” van Dirk De-
noyelle. 

Om nog eens na te genieten is er een gra-
tis receptie voorzien. Op deze receptie 
zullen mensen van Philips aanwezig zijn. 
Zij zullen u met plezier uitleg geven over 
de werking van de nieuwste 3D TV’s en 
over wat je als ir. kan bijdragen aan deze 
staaltjes geavanceerde technologie.



Prijs van de week: een vet SOS Piet kookboek!
Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
Winnaar van week 6 (bon chocoladebar): Wouter Oelbrandt

FOTO VAN DE WEEK

inzendingen welkom op interne@vtk.ugent.be


