
semester 2 week 1

Wekelijks gratis informatieblad van VTK
7 feb 2016 - 12 blz. - 800 ex.

De nieuwe Ir.Reëel kan je nu halen bij CuDi! 
(ZONDER RESERVEREN) 

met daarin “de Tussentijdse Tindertest”! 

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG   

DONDERDAG

MAANDAG

12u00 Hamburgerverkoop Theokot 
20u00 Openingscantus ii Waaiberg

12u00 Hotdogverkoop Theokot
16u00 student Music Festival Oude Markt

Want je hebt nu al opgegeven betere notities te maken.
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Cultuur in Leuven

Artefact kunstenfestival

9-21/02 | inFO @ stuK
Op 9 februari wordt het jaarlijkse 
kunstenfestival Artefact weer geopend 
in Leuven. Beeldcultuur, actualiteit en 
maatschappelijke uitdagingen komen 
allemaal aan bod. Dit jaar is het thema 
“Up in the Air”. Onze poëtische, politieke 
en economische verhouding tot het 
luchtruim wordt bekeken en biedt 
nieuwe perspectieven op domeinen 
zoals telecommunicatie, transport 
en ecologie. Welke gevolgen zal het 
steeds toenemende aantal drones in de 
lucht bijvoorbeeld hebben?   
Meer info kan je verkrijgen in het STUK 
en op de website www.artefact-festival.
be. Het festival zelf vindt plaats in zowel 
het STUK, als de Bib Leuven, op het 
Ladeuzeplein,…

Op 24 februari kan je ook deelnemen aan 
een rondleiding speciaal georganiseerd 
voor de faculteit ingenieursweten-
schappen waarvoor elke student een 
uitnodiging heeft ontvangen in zijn/haar 
mailbox. Inschrijven via de link in deze 
e-mail is noodzakelijk.

Interfacultair 
Welsprekendheidstornooi woord

 wOe 17/2 OM 20.30u | pds
Naar jaarlijkse traditie organiseert 
VRG dit jaar opnieuw het interfacultair 
welsprekendheidstoernooi. Elke faculteit 
strijdt vertegenwoordigd door één student 
in verscheidende rondes voor de prijs 
van meest welbespraakte faculteit. 
Er zal gedebatteerd, gespeecht en 
geïmproviseerd worden.  Kom naar de 
Pieter De Somer aula (PDS) en supporter 
voor jouw faculteit! Meer info: On.vtK.be/
welspreKendheidstOernOOi

Marble Sounds + Bird on 
the wire muziek 
dO 18/2 OM 20u | het depOt

Twee jaar na hun hitsingle “Leave 
a light on” komt Marble Sounds met 
de voorstelling van hun nieuwe cd 
naar het Depot. De cd is wel een 
heuse stijlverandering tegenover de 
vorigen. Er zijn nog enkele tickets 
beschikbaar om dit live te beleven!   
(VVK: €12 met cultuurkaart, €14 zonder 
cultuurkaart)

Vliegangst op de 
pechstrook, Kamagurka cabaret

 di 23/2 OM 20u | MinnepOOrt

“Uit angst om te vliegen, besluit de 
reizende Kamagurka om de auto te 
nemen. Hierdoor belandt hij echter in een 
monsterfile, met de meest uiteenlopende, 
bizarre en onwaarschijnlijke situaties 
als gevolg. Net op het ogenblik dat hij 
denkt dat het echt niet erger meer kan, 
beginnen de problemen pas echt.” Er 
zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor 
deze cabaretshow van de welgekende 
Kamagurka: €11,70/ticket en een goede 
tip voor deze voorstelling: vanaf 1 
week voor de voorstelling kan je met je 
cultuurkaart bij 30CC een ticket kopen 
met 50% korting!

Leuven Jazz muziek

17-20/03
Het is alweer zover: Leuven wordt weer 
dé jazzstad bij uitstek gedurende één 
week. De concerten en activiteiten zijn er 
te veel om op te noemen in deze korte 
rubriek. Maar alle jazzfanaten of zij die 
graag willen kennis maken met jazz raad 
ik aan om eens rond te snuffelen op  
www.leuvenjazz.be!
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 16u - 20u  22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u - 20u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u - 20u 22u - ...
Donderdag   10u30 - 14u30 geslOten 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 geslOten  geslOten

Cursusdienst

EN
The VTK bookstore will open in the first 
week during the hours below. To prevent 
long waits, we have arranged separate 
moments for each year/group. Please 
come and get your available new books 
this first week and during the appropriate 
hours.

NL
De cursusdienst zal de eerste week open 
zijn tijdens de onderstaande uren. Om 
wachttijden te verminderen, zijn er aparte 
momenten voor de verschillende jaren/
groepen. Gelieve deze verdeling zoveel 
mogelijk te respecteren en je nieuwe 
cursussen gedurende deze eerste week 
al te komen halen.

Monday 08/02  16u00 - 20u00  1st Bachelor group A & Archies 

Tuesday 09/02  12u00 - 16u00  Masters  
   16u00 - 20u00  1st Bachelor group B & Archies

Wednesday 10/02 12u00 - 16u00  3rd Bachelor  
   16u00 - 20u00  2nd Bachelor 

Thursday 11/02  CLOSED

Friday 12/02  CLOSED
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Evenementen

di

9

Hamburgerverkoop
12u00-14u00 | theOKOt 
18u00-20u00  

di

9

Openingscantus II
20u00 | waaiberg  

Kameradski!  
Het tweede semester moet wel ingezet 
worden met een cantus. Geen betere 
manier om samen, op communistische 
wijze, de Leuvense studententijd opnieuw 
te vieren. Zak dus allen af naar de 
Waaiberg om samen met de grote leider, 
Lucasnikov, gezamelijk, als broeders, het 
welverdiende gerstenat te verorberen! 

Kom verkleed als communist of als 
rasechte kapitalist en krijg €1 terug!

Na zdorovje!

Tickets vanaf 8/02 12:30 @ Theokot 
Doors: 20h00  
Io Vivat: 20h30

HAMBURGERVERKOOP
 @Theokot 

Di 9 Feb
tijdens openingsuren 
cudi  12u-14u   18u-20u

 
Bacon Cheese

Naturel

Cheese 

Bacon
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Hotdogverkoop
12u00 | theOKOt  

Een hele week alleen maar croques in het 
Theokot is ook maar eentonig, daarom 
verkoopt Halftime donderdagmiddag 
hotdogs op het pleintje voor het Theokot. 
Je kan een lekkere hotdog komen eten 
voor maar €1,50.

do
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Student Music Festival
16u00 | Oude MarKt 
gratis gratis gratis!

Op 11 februari 2016 verwelkomen 
Ekonomika, VTK en Oude Markt Leuven 
alle studenten weer voor het nieuwe 
semester. De Oude Markt zal in al zijn 
glorie tot leven komen met een heus 
podium, verschillende nationale en 
internationele artiesten, drankstanden en 
het nodige entertainment. 

Zet je zeker op aanwezig om als eerste 
de namen te weten en op de hoogte te 
blijven van dit festival. We brengen de 
zomer alvast even dichterbij op de eerste 
donderdag van het nieuwe semester!

Het evenement is GRATIS!

LINE UP:

Hosted by MC Shurakano  
Live sax by Sakso

16.00  -  17.00:  Black Fox  
17.00  -  19.00:  Mr Grammy  
19.00  -  20.30:  Kenn Colt  
20.30 -  22.00:  Ummet Ozcan  
22.00 -  23.00:  Peter Luts

www.studentenwelKOM.cOM

ma

15

Quiz 2
20u00 | 200g 00.01 
€4/plOeg, Max 4 pers./plOeg

Op 15 februari vindt onze tweede 
quiz van het jaar plaats!   
Zoek je een geweldig team bij 
elkaar, schrijf je in op On.vtK.be/Kwis  
en kom af voor een gezellige avond! 
Zoals gewoonlijk winnen de teams die 
bovenaan eindigen een prijs.   
Deze quiz wordt extra speciaal want onze 
praeses en vice komen deze keer presenteren.

do

18

De Afrekening
22u00 | alMa 2  
Free cubanistO FOr the early birds

Op 18 februari is het weer 
zover: De Afrekening van Studio 
Brussel komt dan naar Leuven.   
En ook dit jaar wordt het een editie 
van formaat! Zak dus zeker die avond 
af naar Alma 2 om mee te genieten 
van legendarische muziek op een 
legendarische avond!
LINE UP:  
Coming soon
VVK (L/NL): €4/6  
ADD (L/NL): €5/7
Tickets vanaf 9/02 elke middag te koop 
aan het Theokot, Alma 2 en Alma 3.



6

za

27
EBEC Engineering 
Competition Leuven

Over twee weken is het zover: je kan een 
dag lang strijden om de fel begeerde 
titel van beste ingenieur van Leuven! 
BEST Leuven organiseert naar jaarlijkse 
gewoonte EBEC, European BEST 
engineering competition. Als je mee doet 
aan de Case Study, kan je voor onze 
partner Deloitte tijdelijk consultant spelen 
en een scenario voor hun zo optimaal 
mogelijk uitwerken en presenteren. Als 
je deelneemt aan Team Design, zal je 
een opdracht krijgen van NMBS en 
tegen de klok met een beperkt aantal 
beschikbare materialen een constructie 
bouwen. Als jij deze uitdaging aandurft, 
kan je je inschrijven met een team op  
www.bestleuven.Org/ebec-leuven.   
Tot dan!  

ma

29

Revue 2016:  
The Backstreet Burgies
tickets vanaf 15/02 @theokot

WAT ALS...  Je proffen besluiten om 
mee te doen aan een talentenjacht? 
Hebben ze de capaciteiten om het te 
maken als superster? Hebben ze eigenlijk 
wel een talent? Welke rol speelt de 
zonderlinge Mark Peeters in dit geheel? 
Die vragen probeert Revue dit jaar voor 
u te beantwoorden in de spetterende 
voorstelling “The Backstreet Burgies” op 
29 februari, 1 en 2 maart! Een show met 
dans, muziek en vooral een dikke laag 
humor.

TICKETVERKOOP vanaf 15/02 in het 
Theokot van 12u45 tot 13u45.
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Got an eye  
for technology?  
Learn about Deloitte and 
meet your future colleagues

TechnologyDay TechnologyDay

Limited seats

Register now and get selected! 

Upload your CV now and get invited to our exclusive Technology Day 
at the prestigious Deloitte University on Friday 4 March 2016.

For more information visit:
www.deloitte.com/be/technology-day

March

2016

4
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Berichten

wil je zelF graag een speech vOOr 
OnaFhanKelijKheid, diepzinnige pOëzie 
OF een spOtted: vtK insturen? 1 adres: 
baKsKe@vtK.be

Theokot
crOqueweeK  

Dag liefste Theokotgangers,

De eerste week is het weer druk op 
cursusdienst, maar wij laten ons dit keer 
niet verjagen uit ons geliefde Theokot. Wij 
zullen jullie tijdens de middaguren voorzien 
van lekker eten.    
     
De eerste week zijn er echter (nog) 
geen broodjes, aangezien wij een wissel 
van leverancier aan het doorvoeren zijn. 
Deze week is daarom echter niet minder 
leuk, aangezien wij een Themaweek 
organiseren! De nachtmerrie van elke 
Theokotter, de Croqueweek! Kom naar 
het Theokot en geniet van 4 soorten 
croques: Normaal, Hawaii, Mozarella-
pesto en zalm-kruidenkaas! 

Tot dan & smakelijk

Faculteit
verwelKOMingssessies vOOr 2e Fase 
bachelOrstudenten

maandag 8 februari 2016 – 16.15 u

bouwkunde – geotechniek en 
mijnbouwkunde:

Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Kasteelpark Arenberg 40, 3001 
Heverlee – lokaal 03.10

chemische technologie:
Departement Chemische 
Ingenieurstechnieken 
Celestijnenlaan 200F (nieuwbouw) – 
lokaal 00.118 Curie

computerwetenschappen:
Departement 
Computerwetenschappen 
Celestijnenlaan 200A, 3001 Heverlee 
– lokaal 05.152

elektrotechniek:
Departement Elektrotechniek (ESAT) 
Kasteelpark Arenberg 10, 3001 
Heverlee – lokaal Aud. C, B91.300

materiaalkunde:
Departement Materiaalkunde 
Kasteelpark Arenberg 44, 3001 
Heverlee – lokaal 02.58

werktuigkunde:
Departement Werktuigkunde 
Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee – 
auditorium C
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Ontspanning

We zouden niet willen dat jullie terug in jullie aloude routine verzakken, maar 
al die goede voornemens na nieuwjaar/de examens waarmaken (Go You!) en 
dus géén sudoku deze week!        
We gaan je eens iets nieuws leren:

Dots and Boxes
net geen OxO...

Voor 2 spelers: om beurt trek je een lijntje in jouw kleur op een zijde (tussen twee “dots”). 
Als je de vierde zijde aan een vierkant (“box”) kan zetten, zet je je initiaal er in, krijg je 
een punt en mag/moet je opnieuw een lijnte zetten. Die met de meeste punten wint, want 
zo zit de wereld in mekaar.

Raadsel

We zijn in 2016 aanbeland, zoals je hopelijk op je examens hebt geschreven... Maar toch 
nog even een kleine oefening om dat er in te rammen: 

Op hoeveel verschillende manieren kan je natuurlijke getallen (zonder 0) sommeren om 
tot 16 te komen?          
Termen hoeven niet uniek te zijn en sommen waarbij de termen gelijk zijn maar van plaats 
verschillen tellen als aparte oplossingen. Anders wordt het erg moeilijk. ;)  
Bijv. 2+4+4+10 = 16 en 4+2+10+4 = 16 zijn beide oplossingen

Stuur je antwoord naar raadsel@vtK.be en maak kans op een cinematicket!



Serious about technology?  
So are we!

See yourself as a future digital transformer, cybercrime 
fighter or forensic technologist? PwC can help make your 
dreams come true!  Join us on one of the dates below.

Forensics, cybersecurity and digital transformation are 
just three fields where PwC is using emerging technologies 
to make a real difference in the world. We’re also active 
in other areas of technology, including cloud, wearables, 
sensors, RFID, 3D-printing, mobile, robotics, analytics,  
social, etc. Come to our second Technology playdate for 
your chance to meet our technology experts and find out 
what a career in Technology with PwC is all about. It could 
be the beginning of a technology career with a difference.

Want to help change the game? Come and play!

Register now at careers.pwc.be/technology

For who?
Technophiles with 0-6 years’ experience 

When/Location
Tuesday, 16 February  
Woluwedal 18 – 1932 Brussels

Tuesday, 1 March 
Ghelamco site Sluitsweg 2 – 9000 Ghent

Thursday, 17 March 
Generaal Lemanstraat 67 – 2018 Antwerp

Time
18:00 – 22:00
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