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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (30/9)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (1/10)
20u00 - ...
20u00 - ...

Looptraining
Startvergadering Revue

Ingang atletiekpiste
200M - 00.07

Dinsdag (2/10)
19u00 -20u00

20u00 - ...
20u00 - ...

20u00-21u00
21u00 - ...

Startvergadering Kanweek
Looptraining
Startvergadering Revue
Startvergadering Doopmeesters
Spirits eve

Boku 3.22
Ingang atletiekpiste
200M - 00.07
Boku 3.22
Theokot

Woensdag (3/10)
12u45-14u00
16u40-19u00

16u45 - ...
19u30-21u30

20u00 - ...
20u15u - ...

22u00 - ...

VTK-bureau
Schachtencup
Culturele rondleiding Leuven
Summer Course in 2 hours
Looptraining
PeMe - avond
OpeningsTD

Boku 3.10
Ingang gebouw De Nayer
Ladeuzeplein
BEST office
Ingang atletiekpiste
Alma 3
Musicafé

Donderdag (4/10)
20u00 - ...
20u00 - ...

Startvergadering Halftime
Looptraining

Boku 3.10
Ingang atletiekpiste
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (1/10)
11u00-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (2/10)
11u00-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Woensdag (3/10)
11u00-14u30
12u00-14u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Donderdag (4/10)
11u00-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (5/10)
11u00-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Mensenlief, als elke week zo hectisch wordt als de eerste, dan ben ik volgens mij binnen 
afzienbare tijd een wrak, een zombie ... Overdag was er altijd wel iets te doen, van 
presentaties geven, over cursussen bijeenrapen, tot de gang opkuisen. En volgens mij 
heb ik ook geen enkele dag voor 5u in bed gelegen, zoveel was er ook ‘s nachts weer 
te doen. Met als klap op de vuurpijl een geweldige openingscantus, ik ben er nog steeds 
hees van ... :) Toch zou ik onze nieuwe schachten nog eens op een luide toon welkom 
willen heten in Leuven en bij VTK, en ze hebben deze week al bewezen dat ze potentieel 
hebben! Keep up the good work!
Moraliserend boek van de week: 69 vragen over seks van Goedele Liekens

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Volgende week elke avond rondje op mijn kosten in de fak!! 

Marvin (vice@vtk.be)
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Sport

Inschrijvingen Skireis
Dwarrelende witte vlokjes en diepe zachte sneeuw. Ook dit jaar organiseert VTK weer een 
fantastische skireis.
Skiers en snowboarders kunnen zich overdag weer volledig uitleven op de prachtige 
pistes van La Plagne (200km piste) en s’avonds feesten op de vele afterparties en après-
ski’s. De skireis valt tijdens de lesvrije week van 1 tot 10 Februari.Voor een basisprijs van 
459 euro kan je al mee!  Meer info over wat je hiervoor krijgt vindt u terug op de website.
De inschrijvingen zullen op 17 oktober in het Theokot plaatsvinden vanaf 20u00 uur. 
Vergeet zeker niet de waarborg van 75 euro (gepast!) mee te brengen!

Skiteam (sport@vtk.be)

Looptrainingen 24urenloop 
Uiteraard is een goede voorbereiding noodzakelijk voor een knalprestatie. Het  
trainingsschema vindt u terug op de website. Je kan dit schema individueel afwerken, of  
elke dag meetrainen in groep. Als je voor het laatste kiest en dit minstens 2 maal per week 
doet, zal je beloond worden met een 24 Urenloop Tshirt, en met een beetje geluk krijg je 
na afloop ook een bonnetje voor in de fak of het Theokot. Geen redenen om niet te komen 
dus, wat je niveau ook is! Afspraak elke dag om 20 uur aan de ingang van de piste! 

Robin (sport@vtk.be)

VTK Competitie
VTK organiseert door het jaar competities in verschillende sporten (voetbal, 
zaalvoetbal, basket en volleybal) . Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele 
vrienden, komen strijden om een plaatsje bij de top binnen VTK. Bovendien wint 
het winnende team een vat. Info over reglementen en inschrijvingen zijn te vinden op   
http://vtk.be/en/page/vtk-competitie.

Robin (sport@vtk.be)

Danslessen Salsa
Wil jij ook de Don Juan of de zwoele latina van de dansvloer worden? Heb je altijd al 
jouw vlam willen versieren met je sensuele moves? Kom dan zeker naar onze pikante 
danscursus salsa! Starten doen we op dinsdag 9 oktober van 20.30u tot 21.30u in de 
Waag. Schrijf je snel in via onze site want de plaatsen zijn beperkt. Leden betalen 25 euro, 
niet-leden 35 euro voor 10 lessen. Uiteraard krijgen onze leden wel voorrang.

Emily (sport@vtk.be)
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Activiteiten
Startvergadering kanweek

Hey 1ste - en 2de bachers! Het nieuwe academiejaar is nog maar net van start gegaan 
of we kijken al naar eind november, want dan is het tijd voor die befaamde kanweek! Dit 
betekent dat jullie de kans krijgen om in plaats van het praesidium jullie eigen activiteiten 
te organiseren. Heb je altijd al eens een dik feestje willen geven of een sfeervolle cantus 
willen voorzitten? Bij kanweek KAN het allemaal.
Daarom op dinsdag 2 oktober om 19.00 al een eerste vrijblijvende vergadering om 
iedereen wat te informeren omtrent kanweek en te bespreken welke leuke ideeën jullie 
zoal in gedachten hadden.
Als je niet kan komen, maar toch geïnteresseerd bent, stuur me dan een mailtje en dan 
krijg je alsnog een uitnodiging voor de tweede vergadering.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Startvergadering Doopmeesters
Ben je vorig jaar gedoopt geweest en wil je nu zelf doopmeester spelen? Dan is het nu 
je kans om je leuke ideeën de vrije loop te laten bij het dopen van een nieuwe lading 
dolenthousiaste eerstejaars!
We gaan dinsdag 2 oktober van start na de kanweekvergadering (waar ik jullie ook hoop 
te zien) om 20.00. Wil je mee dopen, maar kan je er op de eerste vergadering nog niet 
bij zijn, stuur me dan een mailtje en dan krijg je alsnog een uitnodiging voor de tweede 
vergadering.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Schachtenverkoop
Volgende woensdag (10 oktober) vindt de jaarlijkse schachtenverkoop plaats. Voor 
eerstejaars de kans om zich te bewijzen wat ze waard zijn en voor gedoopten de ideale 
kans om zich weer schachten aan te schaffen.  Schachten worden om 18u45 verwacht aan 
de looppiste voor hun 24-urenlooptest waarna de schachtenverkoop zelf begint om 20u00. 
Schachten die zich willen laten dopen, moeten deelnemen aan de schachtenverkoop en 
zijn verplicht in het bezit te zijn van een doopboekje, dat vanaf deze week iedere middag 
in het Theokot te verkijgen zal zijn.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

VTK OpeningsTD
Gegroet iedereen! Voor diegenen die het nog niet weten: woensdag is het de openingsTD 
van VTK! Voor de leden gratis, voor de niet-leden slechts 3 euro’s. Laat u bedienen op 
de beats van DIMITRI WOUTERS, DJ THIRTEEN en CUBANGO. Naast het gewone 
gerstenat worden wodka watermeloen alsook andere tropical cocks in de cocktail bar 
geserveerd, champagne in de champagnebar. De vroege bezoekers kunnen zich helemaal 
in het tropical theme inleven met gratis hawaikransjes. See Ya There Crazy Bitches!!! Be 
a pip or nip!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Onthaal
PeMe-avond

Zit je voor het eerste jaar in Leuven en heb je geen idee hoe te beginnen aan die gigantische 
berg cursussen? Lijkt het je wel handig om mensen te kennen die notities hebben en je 
oude examenvragen kunnen geven? Schrijf je dan in op http://vtk.be/nl/page/peme  bij de 
peme avond en kom volgende woensdag 3 oktober om 20u15 naar Alma 3, daar krijgen 
jullie de locatie van enkele toffe tweedejaars die je graag helpen met al je vragen.
Daarna ben je welkom op onze openingsTD waar jullie op onze kosten eentje kunnen 
drinken!
Tweedejaars die zelf graag peter en meter willen spelen, mogen zich inschrijven op 
dezelfde pagina en zijn welkom vanaf 19u30 aan Alma 3.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Cultuur
Gitaarlessen

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere virtuositeit bereikt? 
Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen, gegeven door de 
Griekse virtuoos Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste begeleiding voorzien. De 
lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en woensdag naargelang je groep. Er zijn 
minimum 18 lessen voorzien gedurende het hele academiejaar en in het tweede semester 
is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes kunnen laten 
zien in het Theokot. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten lezen vereist. 
De inschrijvingen en groepenverdeling gebeuren op woensdag 10 oktober om 19.00 in 
het Maria Teresia College, lokaal 00.59 (aan het Pauscollege). Daar wordt eventueel 
ook bepaald in welke groep je het best les volgt en worden alle vragen die fysische 
aanwezigheid van de leraar vereisen - “speel eens voor wat we gaan leren” bijvoorbeeld- 
beantwoord. In de tussentijd kan je meer informatie vinden op de website van VTK of een 
mailtje sturen naar gitaar@vtk.be.
Wie al eens wil zien hoe goed Chatz Kostas zijn instrument bespeelt, kan deze maandag 
(8 okt) al terecht in de Blauwe Kater aan de Naamsestraat, Hallengang 1, dicht bij de Oude 
Markt. Kostas gaat hier al eens (gratis) het beste van zichzelf laten zien. Dus kom zeker 
een kijkje nemen en laat uzelf overtuigen!

Cultuur (gitaar@vtk.be)

Pokerchamp 1 @ Theokot
De pokerchamps zijn weer daar! Op dinsdag 9 Oktober kan je laten zien dat je wel degelijk 
een waar pokertalent bent. Je kan je inschrijven op de site. Vtk.be/page/poker. Jullie zijn 
welkom vanaf 20u en om 20u15 beginnen we te spelen.

Sofie (cultuur@vtk.be)
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Culturele rondleiding Leuven
Misschien zit je hier al een paar jaartjes in Leuven of misschien ook niet. Ken je al de 
7 wonderen van Leuven, het verhaal achter de Fiere Margriet of de kotmadam? Weet 
jij waar Adam en Eva staan op het stadhuis? Kom dan mee met onze rondleiding door 
Leuven met een professionele gids op Woensdag 3 Oktober. We beginnen de rondleiding 
om 17u voor de universiteitsbib op het Ladeuzeplein. Graag inschrijven via cultuur@vtk.
be want er kan maar een beperkt aantal mee. Tot woensdag!

Sofie (cultuur@vtk.be)

Citytrip Wenen
Ben jij ook al terug aan het wegdromen van vakantie hoewel het jaar nog maar pas 
begonnen is? Hou dan 2 tot 5 februari zeker vrij voor een onvergetelijke reis, want dan 
gaat VTK naar Wenen! Het is slechts €250, tegen zo’n spotprijs zeg je toch geen nee? 
Meer informatie en details volgen heel binnenkort!

Katja (cultuur@vtk.be)

Internationaal
Spirits Eve

The academic year has just begun, and here we are with the announcement of the first 
activity we at VTK International organise for you!
As we all know, eating and drinking habits can tell a lot about a nation’s culture, and as 
such provide a great way to get to know each other. That’s why we will host a Spirits Eve 
on Tuesday (2 October) at the Theokot. The concept is that you, as a participant, bring 
along a (not too large) bottle of liquor, spirit or another (alcoholic) beverage that’s typical 
for your country of origin. Snacks are also greatly appreciated!
If you’re interested in joining, please sign up using the link you can find at  
http://vtk.be/en/page/internationaal.

Wout (internationaal@vtk.be)

Fakbar
 Het is terug tijd voor Happy Hour!

Het was weer wat de voorbije week. Een toffe openingsavond met heel wat nieuwe 
gezichten en een jeneverfeestje dat doorging tot in de vroege uurtjes. Er zijn maar 
liefst 2413 shots over onze toog gegaan! We gaan deze week ook terug van start met 
HappyHour, elke zondag van 23u00-24u00 krijg je 2 pinten voor maar €1! 
In de 4e week beginnen we terug met FakIr: voor elke dag dat je het zware bier Scotch 
TSC komt drinken krijg je een punt, de personen met de meeste punten op het einde van 
de 5 weken winnen een toffe prijs!
Promo van de week: Wodka-Redbull aan €2.50.

    Fakbar (fakbar@vtk.be)



Bakske Week 2 - p. 9



p. 10 - Bakske Week 2



Bakske Week 2 - p. 11

Theokot
Nu iedereen zijn boeken heeft, zitten we vanaf nu weer in ons eigen, vertrouwde Theokot. 
Kom dus zeker eens langs om een broodje te eten, guitar hero te spelen, te poolen of 
gewoon niks te doen.

Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst
Cudi was eventjes BAAS!

Na een geslaagde verovering van het Theokot schenken we het het ingenomen terrein 
terug aan de “broodjesmannen”. Duizenden boeken hebben reeds een nieuwe eigenaar 
gevonden, dus is het voor ons tijd om terug te trekken achter onze vertrouwde toog. Toch 
liggen er nog vele boeken en cursussen wanhopig te wachten op een nieuw baasje. Moet 
je dus nog reservaties komen ophalen of krijg je een mailtje dat je een nieuwe toewijzing 
hebt, haast je dan naar onze Cursusdienst tijdens de openingsuren. Vergeet zoals steeds 
zeker niet te reserveren voor je bij ons langskomt. Kom gerust ook eens een shiftje doen 
en help je medestudenten aan een goed gevulde boekenkast, twee bonnetjes zullen de 
uwe zijn. Ook tijdens deze tweede openingsweek zullen we voldoende openingsmomenten 
voorzien zodat je meer dan genoeg tijd hebt om even binnen te springen. Hou bovendien 
ook de reservatiepagina in de gaten (en onze nieuwe facebook pagina) aangezien er nog 
steeds cursussen worden toegevoegd aan ons assortiment. Zijn er toch nog cursussen die 
niet in ons assortiment zitten, maar waarvan de prof zegt dat ze bij ons verkrijgbaar zouden 
moeten zijn: vul dan eventjes de google doc in die je kan vinden op onze site bij cursusdienst 
(ontbrekend artikel?) of mail naar erontbreekteencursus@vtk.be. Je doet er vele mensen 
plezier mee.

Het Cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
BR- launch

Voor de studenten die in hun laatste jaar aanbeland zijn, begint de zoektocht naar een 
geschikte job. VTK Bedrijvenrelaties zal hen hierbij begeleiden en zoals gewoonlijk 
starten wij het academiejaar met onze BR Launch, die zal doorgaan op  donderdag 
11 oktober in het Thermotechnisch Instituut. Voor deze editie hebben wij 8 bedrijven 
opgetrommeld die elk een presentatie zullen geven. Dit alles wordt gecombineerd met een 
cocktailworkshop, waarbij je als student de kans krijgt om informele contacten te leggen 
met de bedrijven. Volgende bedrijven zijn op post: AB Inbev, Bain, Belgacom, Deloitte, 
ExxonMobil, Grontmij, National Instruments en Procter & Gamble.
Deelname kan na inschrijving op  on.vtk.be/brlaunch.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Onderwijs
Nu het nieuwe academiejaar begonnen is vliegen wij er ook stevig in. Daarom houden 
we deze week het eerste VTK Bureau! Heb je zelf ideeën, klachten of suggesties? Of 
heb je gewoon zin om met ons mee te discussiëren over een aantal actuele thema’s 
binnen het onderwijs aan onze faculteit? Kom dan zeker eens een kijkje nemen! Het VTK 
Bureau gaat door op woensdag 3 oktober om 12u45 in lokaal BOKU 03.10 (gebouw 
bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór dinsdag 12u00 om een gratis broodje en 
drankje bij de vergadering te krijgen.
Tot dan!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Best
Summer Course in 2 hours

Wil je BEST van dichterbij leren kennen? Heb je interesse om ons team te joinen? Of ben 
je gewoon benieuwd naar de Summer Course ervaringen van andere studenten? Kom 
dan op woensdag 3 oktober (19u30 - 21u30) naar onze BEST office (rechts van de 
ingang naar het Theokot) voor een Summer Course in 2 hours! Het concept is simpel: we 
nemen een typische Summer Course dag en reduceren deze tot 2 uur. Ben je zelf ooit op 
een course geweest? Neem dan wat foto’s, drank, eten en verhaaltjes mee van het land 
waar je naartoe bent geweest om het met iedereen te delen! 

BEST Leuven (best@vtk.be)

Revue
Deze week houdt Revue 2013 zijn startvergaderingen. Dan geven we meer uitleg over 
het jaarlijkse totaalspektakel en krijgen nieuwkomers de kans om zich in te schrijven. De 
vergaderingen gaan door op maandag 1 en dinsdag 2 oktober om 20u00 in 200M 00.07. 
Iedereen die interesse heeft in Revue is van harte welkom. Wie wil acteren, sgreiven, 
dansen, decorbouwen, textiel bricoleren, IT’en of wie met licht en geluid wil werken, krijgt 
bovendien een snoepje. Tot dan! 
PS: Wie niet kan komen maar toch geïnteresseerd is kan altijd mailen naar revue@vtk.be! 

Revue (revue@vtk.be)

Halftime
Studeer je voor het derde jaar aan onze faculteit? Heb je altijd al eens willen weten 
wat het is om een TD op poten te zetten, een cantus voor te zitten of Leuven vol te 
plakken met zelfontworpen posters? Dan is Halftime zeker iets voor jou: de organisatie 
van een onvergetelijke week en een episch weekend, voor en door derdejaars. Ben je 
geïnteresseerd om zowel de ouwe zakken in de master als de nieuwe lichting studentjes 
duidelijk te maken dat het derde toch echt wel het beste jaar is? Kom dan op donderdag 
om 20u naar BOKU 03.10 voor de (vrijblijvende) startvergadering. We leggen je er uit wat 
Halftime precies inhoudt en op welke manieren je allemaal kan meewerken. Als je graag 
deel wil uitmaken van onze jaarwerking, maar niet aanwezig kan zijn, stuur dan een mailtje 
naar halftime@vtk.be.
Tot dan!

Het voorlopige Halftime-team (halftime@vtk.be)
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Vertrek met IAESTE op  

buitenlandse (zomer)stage en: 
 ontdek één van de 85 landen 

 beleef een unieke ervaring 

 verrijk je CV 

 maak vrienden over de hele wereld 
 

Interesse gewekt? 
Wil jij ook op stage of wil je ons helpen in onze  

werking? Spreek ons dan gerust aan op één van de 

internationale beurzen (informatie volgt later) of via: 

www.iaeste.be | iaeste@vtk.be | www.iaeste.org 

OPPORTUNITIES START HERE 
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Iaste
Op buitenlandse stage met IASTE

Ben jij een Master of 3de Bachelor?! Dan biedt IAESTE je de kans om een onvergetelijke 
werkervaring op te doen in een bedrijf of een onderzoeksinstelling in het buitenland die 
bovendien nog betaald is ook. Met onze stages bouw je niet alleen een waardevolle 
werkervaring op voor je CV, maar leer je tevens vrienden kennen over de hele wereld. 
IAESTE begeleidt je bovendien bij alle praktische en administratieve zaken, gaande van 
huisvesting tot je visum en werkvergunning. Verder organiseert het ‘local committee’ allerlei 
activiteiten om je te introduceren in de plaatselijke cultuur en je in contact te brengen met 
andere stagiairs zodat je je nooit hoeft te vervelen.
Heb je interesse om met ons op stage te gaan en/of zie je het zitten om IAESTE dit jaar te 
versterken? Spreek ons dan zeker eens aan op één de buitenland2daagse (16 oktober@
universiteitshal) en/of de internationaliseringsbeurs (18 oktober) of stuur gewoon een 
mailtje naar iaeste@vtk.be

IASTE (iaste@vtk.be)

IASTE  = meer dan stages alleen!
Ben jij global-minded, sta je open voor andere culturen en durf je een uitdaging aan? Neem 
dan zeker contact met ons op want IAESTE is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste 
medewerkers om ons huidige team te versterken. We proberen elke week minstens 1 
keer af te spreken met ons team van medewerkers en buitenlandse trainees, dus als jij het 
ziet zitten om af en toe een pintje te gaan drinken en op stap te gaan met internationale 
studenten, contacten te leggen met bedrijven, en wilt meehelpen aan het organiseren van 
internationale feestjes of een weekendje naar bijvoorbeeld Parijs, dan is IAESTE iets voor 
jou ! 
Heb je interesse om mee te doen met onze IAESTE-events? Neem dan zeker eens een 
kijkje op onze FB page: IAESTE LC Leuven. 
Heb je bovendien interesse om ons IAESTE-team te versterken? Stuur ons dan ook eens 
een mailtje op iaeste@vtk.be

IASTE (iaste@vtk.be)

Varia
IEEE Student Branch Leuven presenteert Soirée Pratique!

Ook dit jaar organiseert de IEEE Student Branch Leuven een reeks ‘Soirées Pratiques’. Het 
concept is eenvoudig: een avondje amuseren met je ingenieursvaardigheden in de praktijk 
te brengen. Dit semester zijn er 5 sessies gepland, telkens op maandag avond, met als 
doel een sumo robot competitie! Deelnemen is gratis en kan je alleen of in teamverband 
doen. Elke sessie stelt een ‘standaard’ oplossing en hardware voor die je via ons tegen 
een voordelige prijs kan kopen, maar eigen hardware en oplossingen zijn welkom!
Noteer alvast volgende data in je agenda: 8/10 Arduino Basics, 22/10 Motor Control, 5/11 
Sensors, 19/11 Programming, 26/11 Sumo Competition.
Meer info kan je vinden op http://www.ieee-sb-leuven.be/

IEEE Egg drop contest
Wednesday, 3 October 2012, IEEE Student Branch Leuven organizes its OPENING 
ACTIVITY. Part of the activities is the EGG DROP CONTEST, which will be held on the 
parking lot in front of ESAT, from 1.30pm to 5pm. Design your own construction to protect 
a raw egg from breaking after a drop of 10m and win great prizes! Participation is for free!
So: fabricate your own egg conserving device and win a nice prize!

Vertrek met IAESTE op  

buitenlandse (zomer)stage en: 
 ontdek één van de 85 landen 

 beleef een unieke ervaring 

 verrijk je CV 

 maak vrienden over de hele wereld 
 

Interesse gewekt? 
Wil jij ook op stage of wil je ons helpen in onze  

werking? Spreek ons dan gerust aan op één van de 

internationale beurzen (informatie volgt later) of via: 

www.iaeste.be | iaeste@vtk.be | www.iaeste.org 

OPPORTUNITIES START HERE 
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Soirée Technique: Social Networks
Tuesday 9 October at 20:00 the IEEE Student Branch of Leuven organises a “Soirée 
Technique” technical lecture on Social Networks. The lecture is aimed at everyone with 
a technical interest in Computer Science and related topics, without requiring specific 
background knowledge on the topic.
The speakers are: professor Erik Duval (KU Leuven), Maarten Truyens (KBC) for professor 
Patrick Van Eecken (UA) and Kris Decoodt (Microsoft Belux).
The lecture will be held at the auditorium of Computer Science (200A), Tuesday 9 October. 
The lecture starts at 20:00 and closes with a reception in the foyer where the IEEE Student 
Branch of Leuven offers you free drinks. Registration is free and required at 
www.ieee-sb-leuven.be/socialnetworks2012.

1th Soirée Pratique: Arduino Basics - Maandag 8 oktober, 19h30, ESAT lokaal 02.58
De eerste ‘Soirée Pratique’ gaat door op 8 oktober en zal gaan rond de populaire 
microcontroller Arduino. Wij zorgen voor Arduino’s, kabels en enkele elektrische 
componenten, jullie brengen creativiteit mee! We starten met de nodige uitleg en hulp bij 
het installeren alsook het klassiek en grafisch programmeren van de Arduino. Afsluiten 
doen we met een kleine receptie. Gelieve je in te schrijven op http://www.ieee-sb-leuven.
be/node/76 zodat we weten hoeveel componenten te voorzien. Iedereen welkom op dit 
gratis event!
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Jij zit misschien nog half in vakantiemodus,
maar wij gunnen je al een blik op je leven over een jaar van nu. Neem een kijk 
in je toekomst; in de job én de portemonnee van je voorgangers.

400 net afgestudeerde ingenieurs laten in hun kaarten kijken. Bedrijfswagen of 
fietsvergoeding? iPad of A4-blad? Wij gaan het na en bespreken het met enkele 
grote kleppers in het bedrijfs- en academische wereld.

Na deze avond weet je hoe je een bedrijf vindt dat helemaal bij jou past en 
hoe je daar een plek verovert. Zodat jij ook helemaal ready for take-off bent. 
Voor het geld hoef je het alvast niet te laten: alles is gratis. Meer zelfs: eten en 
drinken krijg je van ons.

Schrijf je snel in voor 15, 16, 17 of 18 oktober op www.ie-startbaan2012.be en 

   ie-net maakt gratis je business cards aan,
   win een kok op je kot,
   een iPad,
   of een avondje cinema voor 2!

Het ie-net team,
Toon de Bruyn & Nancy Cantens
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TSD ZKT. STUDENTEN! 
TSD? 

TSD staat voor Technical Support Division en is momenteel een deel 
van Loko Sport. Wij bieden technische ondersteuning op evenemen-
ten zoals de 24u-loop en Studentenmarathon. 

WAT? 
TSD helpt  de organisatoren met de technische uitwerking van hun 
project.  Dit omvat ondermeer het tekenen van elektriciteits– en 
lichtplannen,   leggen van elektriciteitskabels, veiligheid nagaan  en 
permanentie tijdens evenement.  

VOOR WIE? 
Interesse in techniek is belangrijker dan kennis! Je hoeft dus geen in-
genieursstudent (KUL/GroepT)  te zijn om  ons  team te versterken. 
Alle geïnteresseerde werkers zijn welkom! 

 

INTERESSE? 
Volg ons zeker op onze facebookpagina of stuur een mailtje naar 
tsd@loko.be . We houden je  dan op de hoogte van onze activiteiten. 

 

Facebook.com/TSDLeuven 
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Word lid van AFC Leuven
Ben je op zoek naar nieuwe uitdagingen? Wil je praktijkervaring opdoen? Wil je in team 
werken met gemotiveerde studenten van andere faculteiten en professionals leren kennen 
uit het bedrijfsleven?
Word dan lid van AFC Leuven! AFC is een studentenvereniging die de brug vormt tussen 
de universiteit en het bedrijfsleven. De dag van vandaag is het niet enkel belangrijk om een 
diploma te halen, maar is het ook cruciaal om praktijkervaring op te doen. AFC geeft jou de 
kans om naast jouw technische opleiding ook management skills te verwerven. 
Om dit doel te bereiken organiseren we student consulting projecten. Als projectlid werk 
je in een team met een vijftal studenten en los je een probleem op voor een bedrijf of 
vzw doorheen één semester. Één van onze projecten volgend semester is bijvoorbeeld 
het ontwerpen van een do-it-yourself zonnepanelen pakket voor Humasol, dat zowel een 
technische als economische component heeft. Wij voorzien bovendien heel wat leuke 
teambuilding! 
Daarnaast organiseren we ook workshops die je op een korte tijd iets bij leren over een 
interessant topic. Deze workshops zijn erg interactief en worden steeds afgesloten door 
een gezellige receptie. 
AFC stimuleert ten slotte ook ondernemerschap door de organisatie van events, onder 
anderen de CleanTechChallenge, een ideeëncompetitie gefocust op groene technologie 
waar burgerlijke ingenieurs samenwerken met economisten. 
Wil je meer weten over AFC? Kom dan naar het AFC info-event, op donderdag 4 oktober 
om 19u30 in de Universiteitshallen! Zet je als “aanwezig” op Facebook en win een Wii of 
andere leuke prijzen! 

AFC Leuven (www.afcleuven.be)

Centje bijverdienen?
Architectura.be is op zoek naar (architectuur)studenten die een cent willen bijverdienen 
door op regelmatige basis artikels te schrijven voor onze website www.architectura.be. 
Onze website is volledig gefocust op architectuur en richt zich tot (interieur)architecten en 
ingenieurs. Kennis van en interesse voor architectuur zijn dus een belangrijk pluspunt. De 
studenten die we zoeken moeten vlot met de pen overweg moeten kunnen, moeten zonder 
fouten kunnen schrijven en moeten vlot overweg kunnen met de computer. 
Je kan het werk uitvoeren wanneer en waar je wil. Overal waar je vlotte toegang hebt 
tot internet, kan je inloggen op ons systeem. Je kan zelf bepalen hoeveel artikels je wilt 
schrijven en wanneer je dat doet. 
Het tarief dat we hanteren voor studenten bedraagt € 10/uur. 
Meer info kan je vinden op onze website: www.architectura.be!
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Humasol
Misschien heb je de naam Humasol al eens gehoord van medestudenten. Indien niet, dan 
is dit de mogelijkheid om onze organisatie te leren kennen. Kort samengevat: wij zijn een 
organisatie die projecten rond hernieuwbare energie in het zuiden aanbied aan studenten 
burgerlijk ingenieur vanaf 3de Bach. Hierbij heb je als student de mogelijkheid om een 
project van A tot Z te leiden. Je maakt een ontwerp en gaat dit vervolgens bouwen in 
een ontwikkelingsland. Je werkt samen met medestudenten en leert een andere cultuur 
kennen. En daarenboven kan je het ook nog inbrengen in je opleiding als industriële stage. 
Heb je interesse? Kom dan zeker langs op onze infopresentatie op Dinsdag 2 oktober 
om 20:30 in aula de Tweede Hoofdwet in het Thermotechnisch Instituut of check onze 
website op www.humasol.be.

Eigen item
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht! Stuur voor donderdagavond 
22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp ‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 2
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te 
lossen en stuur je antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@
vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) oplossingen loten we dan een 
winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen 
nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Je bent op reis en je wilt naar een bepaald dorp. Op een gegeven moment kom je op een 
splitsing waar je twee kanten op kunt. Je weet alleen niet welke kant je op moet. Bij de 
splitsing staan gelukkig twee mannetjes. Maar een van die mannetjes liegt altijd en de 
andere spreekt altijd de waarheid. Je weet niet welke van die twee de leugenaar is. Omdat 
de mannetjes ook weer niet zo heel veel zin hebben om je te helpen mag je een van hen 
een vraag stellen. Welke vraag stel je?

Lauren (raadsel@vtk.be)
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