
semester 2 week 10

Wekelijks gratis informatieblad van VTK
24 apr 2016 -  16 blz. - 750 ex.

Euhm, nog vier semesterweken. Heeft iemand zijn plan B al klaar?

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour              ‘t ElixIr

12u Pasta Plein voor Alma III
20u Comedy Night Plein voor Alma III

8u Stemdag Uw luie zetel 
22u Thursdays @ ‘t ElixIr ‘t ElixIr

12u45 Musical Midday Kasteel (piano)
18u BBQ Plein voor Alma III

Beste lezer
Na vorige week kennis gemaakt 
te hebben met de literaire 
capaciteiten van de kandidaat- 
praeses, skills die hem zeker van 
pas gaan komen bij het schrijven 
van zijn thesis, is het nu weer tijd 
voor onze vertrouwde brok semi-
cursustekst van onze eigen Lucas 
Vanlaer. Tegelijk staan meerdere 
(serieuze en niet  zo serieuze) 
ploegen gereed deze week om uw 
waardevolle stem te veroveren. 
Laat u dus maar eens goed gaan 
op de actieve kiesweek!

Met vriendelijke groeten,  
De redactie

Wat is de nieuwe kiesploeg waard?  
Ontdek binnenin wat ze te bieden hebben!
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Praeseswoordje
Vrienden,

U hoopte het al, u bad er al voor en u trok er de haren al voor uit. Maar 
nu zijn al uw gebeden verhoord... Berg die zakdoeken dus maar op, 
droog die tranen en veeg dat snot weg. Ik ben terug! En meer dan dat: ik 
heb mijn favoriete stijlfiguren en proza meegenomen. Mijn pot inhoud en 
meerwaarde ben ik helaas vergeten.

Maar ach, gun mij deze laatste weken nog. Deze laatste weken waarin 
ik mijn diepste zielsroerselen nog op jullie kan projecteren en waarin ik dankzij jullie, 
surrogaat-psychologen, toch ettelijke euries uitspaar voor mijn mentale gezondheid. 
Dus bedankt vrienden, voor al die psychologische ondersteuning in deze voor mij 
verwarrende en labiele tijden. Verwarrend en labiel aangezien ik oud en achterhaald 
dreig te worden de komende weken. Verwarrend en labiel aangezien ik een contract 
moet tekenen voor zo’n belangrijke stap in mijn leven of beter gezegd het einde van mijn 
sociaal leven: mijn job. Maar ach, geen nood. Ik ben nog steeds mijn optimistische zelve 
en ik word oprecht goedgezind wanneer ik al die jonge (JA ZO OUD BEN IK AL, OK?) 
gezichtjes zie van de kiesploeg. Jonge gezichtjes van immens gemotiveerde burgies en 
archies die dubbelplooien onder het werk om te bewijzen dat ze jullie hét beste kunnen 
vertegenwoordigen volgend jaar. 
En nu kom ik na veel vijven en zessen tot de kern van mijn betoog. Passeer zeker 
de komende drie dagen op het plein voor Alma 3, maar ga vooral eens naar de 
standpunten kijken van alle ploegen, serieuze of lol, maar toch vooral van die serieuze. 
Denk goed na waarvoor zij staan en stem vervolgens weloverwogen. Dus vrienden, long 
story short: Vergeet zeker niet welke rechten wij hebben verworven als studenten en hoe 
hard wij wel niet kunnen wegen op het beleid. Stem dus. STEM VRIENDEN, STEM TOT 
DIE DUIMEN BLOEDEN EN DIE MUIS AAN GORT LIGT.

Met rustige groeten JONGEN, 
Lucas

NOOOOOOO het wordt keislecht weer

HET GAAT ZELFS SNEEUWEN WTF???

(volgens de weersvoorspellingen donderdagavond 21 april 22u06, ruim twee 
uur na de deadline voor het bakske).  Het leven suckt zwaar, amai!

Ik had net super veel zin om met een biertje in de zon te zitten op kiesweek, 
en niet te caren om mijn thesis - daar ween ik de week nadien wel voor- 
in mijn mooiste zomeroutfit, afgewerkt met een ongetwijfeld daar gratis te 
verkrijgen zonnebril. Ik ging werk zien, en dat gewoon negeren, of nog beter, een ploeger 
erop wijzen en hem het laten doen. Ik ging genieten, potverdekke, van eindelijk eens niet 
te moeten werken op kiesweek! Maar hey, eigenlijk lukt dat nog wel allemaal, zelfs met 
sneeuw. Ik zal gewoon met een biertje in de tent moeten zitten in plaats van in de zon, 
maar nog even hard genieten!

Zie ik jullie daar dan ook? Je mag naast mij komen zitten, met een biertje en gratis 

zonnebril.  Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    Gesloten   Gesloten 22u - ...
Dinsdag    Gesloten   Gesloten              22u - ...
Woensdag    Gesloten   Gesloten 22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30  Gesloten        22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30  Gesloten  Gesloten

Cultuur in Leuven

Interfak Big Band muziek

30/04/2016 | 20u30 | Maria Theresia College

Een avond vol jazz-standards en hedendaagse bigbandnummers in het MTC! Student 
zonder/met cultuurkaart: €4/€3 per ticket. Je kan er ook gratis bij zijn door je op “going” 
te zetten op het facebookevent via on.vtk.be/bigband. Op 27/04 worden 6 “going” 
studenten geloot voor een gratis ticket.
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Evenementen

zo
24

Sundays@ ‘t ElixIr
22u00 | ‘t elixir

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr 
profiteren van een happy hour tussen 23u 
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen! 

ma
25

 Musical Midday
12u45 | Piano kasteel 
(tekenzaal 01.52)

Lunchconcert met Wim Leysen, wraps & 
homemade lemonade

Op maandag 25 april zal de top 
jazzpianist Wim Leysen onze prachtige 
vleugelpiano in het Arenbergkasteel weer 
tot leven brengen! Tijdens de middag 
(12u45-14u) zal hij een concert spelen 
om jullie lunch muzikaal op te fleuren. 
Het concert is uiteraard gratis. Voor wie 
wil, zullen Duplex en Triplex dan weer 
zorgen voor de lunch zelf. Fantastisch 
lekkere wraps en verscheidene frisse 
zelfgemaakte limonades zullen aanwezig 
zijn (€1,5/wrap & €1/limonade)! Dus be 
there en dompel je onder in een oase van 
top muzikale ontspanning tussen al die 
studeer-uren of deadlines door!

di
26

Pizza Party
22u00 | ‘t elixir

Gratis pizza & wijn €0.50

Dinsdag 26 april is fakbar ‘t ElixIr wederom 
dé place to be voor een awesome feestje. 
Naast de gekende elementen (dikke sfeer, 
veel gratis vaten, huge drankpromo’s: 
wijn aan 50 cent!) zullen er nu ook elk 
uur gratis pizza’s geleverd worden! (In de 

loop van de avond worden 100 pizza’s = 
800 pizzastukken geleverd) Tot dinsdag 
voor een onvergetelijke party!

Stemdag
08u00 - 20u00  | uw luie 
zetel

Zondag tot dinsdag haalt de opkomende 
kiesploeg alles uit de kast om voor jullie 
een fantastische kiesweek neer te zetten. 
Woensdag strijden Rabsuap en SPAUVV 
om de titel van beste lolploeg. Aan u om 
donderdag te oordelen op vtk.stemt.org! 
(lees dus zeker ook de standpunten eens 
om een gegronde beslissing te maken :) )

do
28

Newtec Job Day for 
Young Professionals
16u00 | laarstraat 5, 9100 
sint-niklaas, BelGium

Are you a Young Professional / Student 
looking for an exciting and challenging 
job in the satellite industry?  
Do you want to work for a company that 
helps 3 billion people watch TV every 
day?

Turn your ambitions into reality and live 
your dream with a job at Newtec. Be sure 
not to miss our Job Day!

Our program for April 28:

- Intro sessions to 
Newtec: 16:00, 17:00 and 18:00 
- Workshops with our engineers 
-     Guided tours in 
the Newtec HeadQuarter 
- Job Café from 16:00 - 19:00 

Find your future career @ http://www.
newtec.eu/jobs/jobs-in-europe

do
28
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do
28

 Thursdays @ ‘t ElixIr
22u00 | ‘t elixir

Alle zware bieren €1.50Al

Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr 
van een geweldige promo: ALLE ZWARE 
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

ma
2

Het energiebeleid
19u45 | ColleGe De Valk - 
auD. zeGer Van Hee

Op 2 mei sturen de 5 grootste politieke 
partijen van Vlaanderen (N-VA, 
Open VLD, CD&V, sp.a en Groen) hun 
energiespecialist naar Leuven om er in 
debat te gaan over zowel het huidige als 
toekomstige Belgische energiebeleid. Het 
evenement zal in goede banen geleid 
worden door Johan Driesen, hoogleraar 
aan het departement Elektrotechniek van 
de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
zal afgesloten worden met een receptie. 
Inschrijven is verplicht en kan via onze site 
of de eventpagina. Tot dan!
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Kortverhaal: Gezocht
Auteur: Anoniempje Anoniem  
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.

Deel 7: De zoektoCHt-

maarten staart naar zijn sCHerm. Hij kan Het 
niet GeloVen. ‘Dat kan toCH niet. ik HeB ze 
Gisteren noG Gezien’, momPelt Hij in ziCHzelf. 
onDeraan De mail staat een telefoonnummer 
Voor mensen met tiPs. maarten Haalt zijn 
smartPHone uit zijn Broek Die oP De GronD 
liGt. met trillenDe HanDen Geeft Hij Het 
nummer in. een VrienDelijke Vrouw zit aan De 
anDere kant Van De lijn. maarten Doet zijn 
VerHaal en leGt in. Hij kan Het noG steeDs 
niet GeloVen. stilzitten kan Hij nu niet Doen. 
‘wat kan ik Doen?’, Denkt Hij.

net als in een tekenfilm Gaat er een 
sPaarlamP in zijn BoVenkamer aan. wat 
als Hij nu naar De Plaats zou Gaan waar 
Hij Haar Voor Het laatst Gezien Heeft! 
maarten trekt snel zijn kleren aan, neemt 
zijn sleutels en Vertrekt meteen. Hij Doet 
niet eens De moeite om zijn kot oP slot 
te Doen. Hij Besluit zijn fiets te nemen en 
wanDelt riCHtinG De fietsenstallinG. Hij ramt 
zijn sleutel in Het slot en Vertrekt riCHtinG 
arenBerGPark. in elke straat kijkt Hij. Hij 
Heeft Het GeVoel Dat ze zomaar om De Hoek 
kan komen aanwanDelen. ‘waar kan ze 
toCH zijn?’, Denkt Hij.

De naamse Bolt Hij af teGen een HooG temPo. 
zijn remmen kunnen Het net aan. Hij komt 
aan Het kruisPunt maar De liCHten sPrinGen 
net oP rooD. Dat kan Hem niet sCHelen. 
Hij zet zijn fiets noG een Vitesse HoGer en 
rijDt Gewoon Door. enkele auto’s moeten 
Vol in De rem Gaan staan. maarten rijDt 
Gewoon Door. Hij komt aan Bij De Plek en 
Gooit zijn fiets oP De GronD. er Valt niets te 
zien. zijn Plek ziet er uit zoals altijD. Hij laat 
ziCH neerzakken oP De VerDorDe BlaDeren. 
‘wat Doe ik Hier?’, Denkt Hij, ‘alsof ik Haar 
als een HelD uit een BenarDe situatie kan 
reDDen’. met een neerGeslaGen HoofD Gaat 

Hij teruG naar zijn fiets. maar Dan ziet Hij uit 
De BlaDeren een PaPiertje steken. Hij raaPt 
Het oP. oP Het Briefje staat GesCHreVen: 
ruimteVaart is fake. Hmm, marC Peeters 
is Hier Geweest…

Studybuddy
Oproep vrijwilligers Buddy-project 2016-
2017

 Afgelopen semester/academiejaar nam 
ik contact met u op in verband met een 
oproep naar vrijwilligers voor het Buddy-
Project (www.buddyleuven.be).

Dit jaar hebben we 480 fantastische 
buddy’s, waarvan heel wat vrijwillige 
studenten. Dit is dankzij uw medewerking. 
Waarvoor dank!

Volgend academiejaar bestaat het project 
exact 10 jaar en om er een spetterend 
jaar van te maken, streven naar nog meer 
buddy’s.

Is het mogelijk dat ik, samen met schepen 
Ridouani, het project kort kom toelichten 
vóór of na een les? De oproep neemt een 
5 à 10-tal minuten in beslag.

Ideaal zou zijn als dit kan nog vóór de 
blok- en examenperiode. Op die manier 
kunnen studenten zich tijdig inschrijven 
voor volgend academiejaar. Indien dit 
niet past in uw lessenrooster, kunnen we 
ook een moment nadien afspreken.

Laat gerust weten waar en wanneer uw 
les doorgaat.

Alvast bedankt voor jullie medewerking

Ine Sevenants

 
Berichten
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Sagio.be zoekt nieuw 
bestuur. 
Grijp je kans en maak deel uit van een 
geweldig team. 

Sagio.be steunt op ondernemende 
studenten, want Sagio.be is er voor 
studenten, maar wordt ook volledig dóór 
studenten, die zich vrijwillig inzetten voor 
dit initiatief, gedragen. 

Het biedt je: 

- Een unieke kans om naast je 
studies praktijkervaring op te doen in een 
echte organisatie

- Samenwerken met een 
heel netwerk van enthousiaste studenten 
uit diverse richtingen

- Uitbouwen van een succesvolle 
onderneming 

- Meerwaarde voor je CV

Lees zeker de brochure op sagio.be, 
solliciteer en maak deel uit van een 
geweldig team. 

studentes Wetenschap & 
Technologie gezocht
Beste VTK,

Mijn naam is Jenny Veldman en ik ben 
doctoraatsstudent bij de groep Sociale 
en Culturele Psychologie. Voor mijn 
doctoraat voer ik een onderzoek uit 
waarvoor ik momenteel enkel nog op zoek 
ben naar vrouwelijke studentes die een 
studie doen bij de groep Wetenschap 
& Technologie. Indien je interesse 
hebt, stuur dan zeker een mailtje naar  

jenny.veldman@ppw.kuleuven.be 

Theokot

Broodje v/d week = Brie & Perengelei

OPGELET: Theokot is niet open op 
maandag , dinsdag en woensdag. 
Het is kiesweek, dus zijn jullie allemaal 
superhard welkom op het grasveld voor 

Alma III voor onze standjes. Voorts laten 
we jullie ook graag weten dat de rest van 
de week er weer normaal uitziet.

Team Theokot
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De voorbije week

Finale quiz

Drumtomation I
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Kandidaat Praesidium 
Sloopwerken De Beucker 

At your service

Drumtomation II
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Kiesweek

De nieuwe opkomende ploeg van VTK zal jullie in dit 3 dagen durend festijn proberen 
te overtuigen van haar capaciteiten om er volgend jaar weer een geweldig jaar van te 
maken. Kom elke dag langs en geniet van eten en drinken aan dumpingprijzen, toffe 
attracties en massa’s sfeer en gezelligheid.

zo
24

Receptie
19u00 | Plein Voor alma 3 | 
Gratis

Om goed te beginnen mag een receptie 
natuurlijk niet ontbreken! Kom daarom 
zondagavond gezellig een glas cava (of 
fruitsap) drinken en een paar hapjes eten. 
Op een receptie hoort natuurlijk ook muziek 
thuis, daarom komt Nameless Folk zorgen 
voor de sfeer.

Aansluitend is er het bouwfakfeestje! Dit 
gaat uiteraard door in onze fakbar ‘t ElixIr. 
We gaan dansen, dansen, dansen en frisse 
pintjes drinken!

ma
25

Fancy boterhammen
12u00 | Plein Voor alma 3 | 
20 Cent 

Volledig in het thema verkopen we deze 
middag zeer goedkope boterhammen in 
onze eigen custom boterhammendozen! 
Kom je boterham zelf beleggen met al het 
lekkers dat je maar kan bedenken en eet je 
buikje rond op onze bouwwerf!

ma
25

Wiestornooi
14u00 | Plein voor Alma 3 | Gratis

Jazeker, een wiestoernooi! 

Dit gezellige, studentikoze toernooi 
bestaat uit vijf rondes. Drie algemene 
rondes, een halve finale en een finale. 
Laat zien dat je de beste wiezer bent 
van Heverlee en omstreken, en ga naar 
huis met een mooie (of lekkere) prijs.  
Omdat zo een toernooi wel enkele uurtjes 
duurt, zullen jullie frietjes en toebehoren 
kunnen kopen aan waanzinnig lage 
prijzen. Ook dranken bevinden zich in deze 
prijscategorie. 

Je ziet het: een kaartje leggen en goedkoop 
eten en drinken, geen reden om niet te 
komen dus! Inschrijven is verplicht en kan 
op sloopwerken.vtk.be vanaf woensdag 
12u, De plaatsen zijn beperkt, dus wees er 
op tijd bij!
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ma
25

BBQ
18u00 | Plein Voor alma 3 | 
€2 of €3

Na een dagje kaarten en schupleu- uh... 
hard werken moet dat bouwvakkersbuikje 
ook een onderhoud krijgen. Daarvoor 
voorzien wij ‘s avonds een geweldige 
barbecue waar je gezellig een paar 
stukjes vlees kan komen eten. Inschrijven is 
verplicht via sloopwerken.vtk.be.

ma
25

Filmavond
19u30 | Plein Voor alma 3 | 
Gratis

We hebben alles wat een topper van een 
filmavond nodig heeft, namelijk: chips 
en popcorn. Maar niet zomaar chips en 
popcorn, GRATIS chips en popcorn. Dit 
wordt daarbij nog aangevuld met een 
assortimentje goedkope drank en uiteraard: 
een topper van een film. Heb je hem gemist 
in de cinema, of wil je hem gewoon graag 
nog eens zien? Kom dan zeker kijken naar 
Star Wars: Episode 7- The Force Awakens!

ma
25

Werfcantus
20u00 | waaiBerG | €9 of 
€12

Naar jaarlijkse traditie organiseren we een 
extra goedkope cantus voor al onze leden! 
Ontdek of de opkomend preases evenveel 
gezag uitstraalt als de heer Vanlaer, en 
kom je vooral amuseren! Kom zeker je kaart 
kopen vanaf woensdag in het theokot.

di
26

Brunch
9u00 | Plein Voor alma 3 | 
€2,50

Wie wil de dag niet beginnen met alles 
wat zijn buikje begeert? Zet je tanden in 
ovenverse koffiekoeken, laat je verleiden 
door versgebakken pannenkoeken of begin 
stevig: met ter plaatse klaargemaakt ei 
met spek. Alles voor een klassiek ontbijt 
zal natuurlijk ook niet ontbreken. Bovendien 
zal gepaste literatuur in de vorm van 
kwaliteitskranten ieders intellectuele 
honger stillen.

Vergeet dus niet voor dinsdag:  
“Skip breakfast, skip lunch: just brunch!”
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di
26

Pasta
12u00 | Plein Voor alma 3 
| €1

Om ook tijdens de tweede middag van 
onze kiesweek jullie magen te vullen, 
verkopen we pasta pesto en pasta 
bolognese aan dumping prijzen. Tot dan!

di
26

Comedy Night

20u00 | Plein Voor alma 3 
| Gratis

Nog eens zin om goed te lachen? Dan heb 
je geluk want we hebben een comedy-
avond in onze kiesweek. Om in de sfeer te 
komen gaat Nick De Wil jullie (het publiek) 
opwarmen. Daarna komt Jens Dendoncker 
zijn beste grappen vertellen. Om dan af 
te sluiten met Thomas Smith, van “Foute 
vrienden”! Smijt op die goede combo nog 
wat goedkope drank en eten en je avond 
is compleet.

Doorlopende Activiteiten
10-22u | Plein Voor alma 3 

tussenDoortjes

Nog niet genoeg gegeten tijdens al onze 
andere activiteiten? Of nog snel een snack 
meepikken voor je volgende les? Dan kan 
je doorlopend genieten van gratis (ja, 
gratis!) popcorn, chips en ijsjes. Om toch 
je dagelijkse portie fruit binnen te krijgen, 
verkopen we heerlijke milkshakes tegen 
belachelijk lage prijzen. Kom dus zeker af!

ranDanimatie

Kom je vaardigheid met een sloopkogel 
tegen elkaar testen op onze randanimatie! 
En voor degene die liever zelf de wrecking 
ball spelen, hebben we weer bumper ballen 
zodat je je helemaal uit de bol kunt laten 
gaan. Verder kan je ook je skills en precisie 
testen in de ASML precisionroom. Ontdek 
het allemaal op de VTK kiesweek!

frietkot

Na een lange dag hard werken, of om je 
mentaal voor te bereiden op een zware 
(of niet zo zware) dag heb je natuurlijk 
een goede maaltijd nodig. En wat is er nu 
beter dan een echte Belgische klassieker, 
namelijk frieten en frituurhapjes? Juist ja, 
helemaal niets! Daarom zal er doorlopend 
van zondagavond tot en met woensdag 
een frietkot staan waar je aan zeer 
democratische prijzen kan eten.
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Ontspanning

Sudoku

Na de puzzel van vorige week, waarvan sommige dachten dat dit het raadsel was, hebben 
we terug een goede ouderwetse sudoku level “hard” in het bakske geplaatst. 

Raadsel

We zijn nog in de ontkenningsfase, maar de examens komen met rasse schreden 
naderbij. Sommigen beginnen zich nu al te realiseren dat het einde van het jaar, wederom, 
FUBAR is. Maar terwijl de rest James zocht, wie zocht toen uit wat FUBAR betekende? 

De kandidaten praeses en vice kregen samen 50 knuffels, Bram Rosseels zat er het 
dichtste bij. De prijs hiervoor is een paintballticket voor 8 personen! Gesponsord door 
Sloopwerken de Beucker




