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10 nov 2014 -                             900ex.20 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (09/11)
23u00 - 00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (10/11)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr

Dinsdag (11/11)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr

Woensdag (12/11)
10u00 - 16u00
12u45 - 14u00

20u00 - ...
22u00 - ...

CV-screening
VTK bureau 4
Pokerchamp 2
CIT-party

ESAT 00.62
BOKU 04.20
Theokot
‘t ElixIr

Donderdag (13/11)
17u00 - 21u00

22u00 - ...
VTK Stagefair
Fak open

CBA
‘t ElixIr
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (10/11)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (11/11)

Cursusdienst/Theokot gesloten! Theokot
Woensdag (12/11)

10u30 - 14u30
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag (13/11)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (14/11)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Er zijn geen schachten meer, woensdag hebben zij namelijk onze doop doorstaan. Valt 
wel mee zeggen sommigen, maar je moet het maar doen in dit weer. Het wordt ook veel te 
snel donker, wat voor Halloween wel goed zat, maar deze week leek het weeral Halloween 
met al die compleet met voedingsmiddelen besmeurde schachten die rondrenden aan 
alma 3. Gelukkig zijn ze - zo heb ik gehoord - ondertussen terug proper.

Nog een meldenswaardig item: vorige week is de campagne LoveLeuven gelanceerd, om 
de symbiose van die 100 000 Leuvenaars en 50 000 studenten wat meer te benadrukken. 
Dat is echt wel iets om even bij stil te staan, want vaak leven we wat naast elkaar eigenlijk. 
Behalve wanneer de bewoners last hebben van straatlawaai of afval, maar daar hebben wij 
zelf evenzeer last van. Foto’s insturen is wel fijn, maar ik heb een verregaander voorstel: 
als je deze week iemand tegenkomt, zeg er dan vriendelijk goeiedag tegen. Want de band 
met heel Leuven aanhalen is eigenlijk zo moeilijk niet, als je de cijfers erop na gaat, is het 
immers duidelijk dat het zelfs kan volstaan dat elke student met slechts twee Leuvenaars 
een praatje slaat, om voor heel Leuven even een luisterend oor te kunnen zijn en ons als 
vriendelijke studenten aan hen te tonen. Jullie weten dus wat te doen volgende week :)

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Mijn praeses heeft deze week een interessante ontdekking gedaan. Na de massacantus 
hebben we de afgelopen week 5 cantussen gedaan en het is niet eens cantusweek. Als 
je weet dat één pintje bier overeenkomt met een stuk pizza en wetende dat een stuk 
pizza in Amerika ongeveer overeenkomt met 1 Dr. Oetker pizza dan hebben we op deze 
week waarschijnlijk meer dan 50 pizza’s naar binnen gespeeld. Gelukkig ligt uw maag de 
volgende dag toch overhoop en slaap je meestal ook wat langer uit waardoor we toch net 
iets minder eten overdag. Anders had ik allicht meer dan 100 kg gewogen ondertussen. 
Oef.

Emily (vice@vtk.be)
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Het is weer een tijdje geleden dat ik nog een update heb gegeven van onze fantastische 
medewerkers. Er zijn er weer heel wat bijgekomen, bewonder ze hiernaast! Iedereen 
die zijn naam hiernaast ziet staan: de extra gadgets zijn toegekomen, vraag erachter 
wanneer je nog eens bonnetjes komt halen ;) Daarnaast hebben we ook een kleine 
verkiezing gehouden voor medeweker van de maand oktober. Het zal jullie niet verbazen 
dat dit Ruben De Clercq is geworden. Proficiat Ruben, een gratis drankje naar keuze zal 
de uwe zijn in ons klassecafé ‘t ElixIr.
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Bedrijvenrelaties
CV-boek
Na de eerste Career evening en de CV screening deze week zullen jullie perfect weten 
wat er wel en niet in jullie CV moet staan. De volgende stap is je CV bij bedrijven krijgen. 
VTK Bedrijvenrelaties kan je hierbij helpen. Hiervoor moet je deze form (http://vtk.be/cv) 
invullen waarna je informatie terechtkomt in het CV-boek. Alle CV’s krijgen dezelfde lay-
out. Op die manier kunnen bedrijven heel gemakkelijk CV’s vergelijken en louter op inhoud 
beoordelen. VTK verzorgt vervolgens de verspreiding van dit CV-boek in database en 
paperback vorm naar de bedrijven. Daarbovenop worden uit alle studenten die hun CV 
hebben doorgegeven twee studenten geloot die een Fnac bon in ontvangst mogen nemen!

Vul dus snel de form in om in het CV-boek opgenomen te worden. De deadline is maandag 
1 december.

Stagefair 13 november
Op donderdag 13 november organiseert VTK zijn jaarlijkse stagefair in de campusbibliotheek 
Arenberg. Verschillende bedrijven komen jullie tonen wat ze zo al te bieden hebben qua 
stages en proberen jullie er over de streep te trekken.
Wij kunnen dit alleen maar aanbevelen aangezien bedrijven bij een sollicitatie heel veel 
belang hechten aan de tot nog toe opgedane ervaringen. Daarenboven is een stage zo 
ongeveer de beste manier om een bedrijf beter te leren kennen. Ook zal je de mogelijkheid 
hebben om te spreken met de verschillende stagecoördinatoren van de departementen. 
Daarnaast kan je een stage ook inbrengen als bedrijfservaring (3 stp) of industriële stage 
(6 stp) in het Masterprogramma.

Kom dus zeker een kijkje nemen! Wie weet word je wel aangenaam verrast door één of 
andere toffe aanbieding. En we zouden natuurlijk VTK Bedrijvenrelaties niet zijn mocht 
jullie hier ook niet kunnen genieten van een hapje en een drankje.

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Fakbar
Happy Hour ‘t ElixIr
Zoals elke zondag is het ook nu weer Happy Hour @fakbar ‘t ELixIr!! 2 pintjes/cola’s 
halen, 1 betalen!!

CIT-party
Kom samen met de jongens en meisjes van CIT in de fak een feestje bouwen op 
woensdag 12 november.

Duvelnight
Dinsdag 18 november houden we in onze geliefde fakbar ‘t ElixIr onze jaarlijkse Duvel 
Night!!! Duvels voor slechts 1 euro, vette party gegarandeerd!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Theokot
Komende dinsdag, 11 november, zal het Theokot gesloten zijn, gelukkig werkt onze 
leverancier wel op 10 november! Tussen de lessen door (want de KU Leuven heeft nog 
nooit gehoord van “brugdagen”) kan je dus komen rondhangen bij ons. 
 
         Theokot (theokot@vtk.be)

Activiteiten
ToeristenCantus met VTK Gent
Ze kwamen ons al helpen op de 24 urenloop, maar hulp om te drinken hebben wij zeker 
niet nodig van VTK Gent. En dat zullen wij bewijzen op donderdag 20/11 wanneer zij bij 
ons komen cantussen. Wij zullen hen eens laten zien wat dat is, zo’n waaibergcantus. 
En hun al de geuren, kleuren en smaken van het Leuvense toeristische studentenleven 
leren kennen. Trek je sandalen, met daarin witte sokken, en je hawaihemd maar al aan! 
Feest gegarandeerd!

Kaarten vanaf maandag 17/11 elke middag in het Theokot!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be) 

Onderwijs
VTK Bureau 4
Er liggen nog heel wat dossiers op de Onderwijstafel en dus is het op woensdag 12 
november opnieuw tijd om standpunten in te nemen over actuele onderwijsmaterie. Wie 
zich vooraf via de site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 
in BOKU 04.20 (naast het Theokot).

Inschrijven doe je via de site, ook de agenda en het verslag van het derde bureau zijn op 
de VTK-site terug te vinden. Ook dit jaar blijven we, net als de vorige jaren, papierloos 
werken en wordt de agenda geprojecteerd. Wil je toch een kopie van de agenda en/of het 
verslag, neem dit dan zelf mee. 

Iedereen is welkom! 

Agenda vind je op on.vtk.be/agenda.
Verslagen vorige bureaus op on.vtk.be/verslag.    

Inschrijven kan op on.vtk.be/bureau.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Cultuur
PokerChamp 2
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen zo 
goed probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij 
eens kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient.
De derde Pokerchamp zal doorgaan op dinsdag 12 november in het Theokot om 20:00 
uur. Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor 
leden en 1.5 euro voor niet leden. Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.

Pieter Reumers (pokerchamp@vtk.be) 

Het Groot Dictee der Leuvense Studenten
Zoals elk jaar organiseert LOKO weer een eigen groots dictee. Doe mee, test je kennis 
van de Nederlandse taal en win een fantastische prijs! Presentatie verzorgd door WARRE 
BORGMANS, tekst geschreven door prof. DIRK DE GEEST, animatie door PREPAREE 
en een GRATIS RECEPTIE!
Inkomprijs: 2,5 euro (2 euro voor cultuurkaarthouders) 
Inschrijven kan al via loko.be/dictee!

Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Paljassen
Bistromathics
Bistromathics itself is simply a revolutionary new way of understanding the behavior of 
numbers, Just as Einstein observed that space was not an absolute but depended on 
the observer’s movement in space and that time was not an absolute, but depended on 
the observer’s movement in time, so it is now realized that numbers am not absolute, but 
depend on the observer’s movement in restaurants. 

The first non absolute number is the number of people for whom the table is reserved. 
This will vary during the course of the first three telephone calls to the restaurant, and then 
bear no apparent relation to the number of people who actually turn up, or to the number 
of people who subsequently join them after the show/match/party/gig or to the number of 
people who leave when they see who else has turned up. 
The second non absolute number is the given time of arrival, which is now known to be one 
of those most bizarre of mathematical concepts, a recipriversexcluson, a number whose 
existence can only be defined as being anything other than itself in other words, the given 
time of arrival is the one moment of time at which it is impossible that any member of the 
party will arrive. Recipriversexclusons now play a vital part in many branches of math, 
including statistics and accountancy and also form the basic equations used to engineer 
the Somebody Else’s Problem field. 
The third and most mysterious piece of non absoluteness of all lies in the relationship 
between the number of items on the check, the cost of each item, the number of people at 
the table and what they are each prepared to pay for (The number of people who actually 
brought money is only a sub phenomenon in this field.) 

The baffling discrepancies that used to occur at this point remained uninvestigated for 
centuries simply because no one took them seriously. They were at the time put down 
to such things as politeness, rudeness, meanness, flashiness, tiredness, emotionality or 
the lateness of the hour, and completely forgotten about on the following morning. They 
were never tested under laboratory conditions, of course, because they never occurred in 
laboratories - not in reputable laboratories at least. 
And so it was only with the advent of pocket computers that the startling truth became 
finally apparent, and it was this: Numbers written on restaurant checks within the confines 
of restaurants do not follow the same mathematical laws as numbers written on any other 
pieces of paper in any other parts of the Universe. This single statement took the scientific 
world by storm. It completely revolutionized it. So many mathematical conferences got 
held in such good restaurants that many of the finest minds of a generation died of obesity 
and heart-failure and the science of math was put back by years. 

Slowly, however; the implications of the idea began to be understood. To begin with it 
had been too stark, too crazy, too much like what the man in the street would have said 
“Oh, yes, I could have told you that.”  Then some phrases like “Interactive Subjectivity 
Frameworks” were invented, and everybody was able to relax and get on with it.  
The small groups of monks who had taken up hanging around the major research 
institutes singing strange chants to the effect that the Universe was only a figment of its 
own imagination were eventually given a street theater grant and went away.

(c) Douglas Adams
Getekend, groepje paljassen
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Internationaal
Aeroplane
We are happy having the honour to present you our new monthly international magazine 
‘Aeroplane’. For months we’ve been talking about it, but thanks to one of our team 
members, Job, our dreams came true. ‘Aeroplane’ is officialy born. Soon you will get the 
digital version in your mailbox. Nice places to visit in Leuven, reports about past events, 
information about upcoming events, interviews with internationals and beautiful cities in 
Belgium to visit. It’s all yours! Enjoy it!

International cantus Pirates vs. Priests
On Wednesday November 19th, we are organising an international cantus together with 
the faculty of law.  But it’s not just an ordinary cantus, it’s a “’priests vs pirates” cantus. 
The cantus takes place @ the Waaiberg, it’s next to ‘t Elixir. Doors open at 20h30, the 
cantus starts at 21h00. Price: members €11 , non-members €13. Don’t forget to bring your 
eyepatch and priest clothes!

For tickets, come to Theokot on Thursday November 13th between 12u30 and 14u. See 
you there!! AAaRGh !!!

Yours truly,
The international team (international@vtk.be)

Varia
ATHENS Mexican Night
Volgende week zal de ATHENS-week van de faculteit ingenieurswetenschappen doorgaan. 
Dit is een uitwisselingsweek waarbij een zestigtal studenten vanuit alle hoeken van Europa 
naar Leuven komen om hier cursussen te komen volgen. BEST Leuven organiseert de 
sociale activiteiten voor de deelnemers, waaronder ook een fakfeestje.
Daarom willen we jullie alvast laten weten dat je een groot rood kruis in je agenda mag 
zetten op woensdagavond 19/11 om 22u. We organiseren dan een geweldige Mexican 
Night in ‘t Elixir om aan al die Spanjaarden, Polen, Duitsers, Italianen, Portugezen 
enzovoort te laten zien hoe BEeSTig er gefeest wordt in Leuven! Tequila is in promo en er 
zullen ook tortilla chips aanwezig zijn!

Be there or be square!
BEST Leuven
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Studentenvoorzieningen
Vanuit Studentenvoorzieningen ondersteunen we graag studenten in hun engagement. 
Studenten die wakker liggen van een maatschappelijk thema en daar een evenement 
rond organiseren kunnen hiervoor van ons tot 250 euro subsidie krijgen. 
 
Kent u een groepje studenten dat een debat, een filmavond of een actie organiseert en 
onze steun kan gebruiken? Breng hen gerust in contact met ons, dan bekijken wij wat er 
mogelijk is.
De spelregels vindt u op:

·         Student en engagement (https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/   
          duurzaamopkot/engagement/index.html)

·         Student social responsibility (http://www.kuleuven.be/english/studentservices/   
          advisorsresidential/student-social-responsibility)

Voor mee informatie kan u ons contacteren op duurzaamheid@dsv.kuleuven.be
 
Voor de bekendmaking van dit initiatief staat er een slide voor de carrousel ter 
beschikking in de communicatie slideshow (zie voorbeeld bijlage). Indien u wenst, kan u 
bij ons ook een affiche verkrijgen.
In de slideshow gebruiken we volgende slagzin: Rond een zelfgekozen maatschappelijk 
thema werken in groep en er nog in gesteund worden ook? Het kan!
 
Alvast hartelijk dank voor de samenwerking,
 
Vriendelijke groet,

 
Adviseurs duurzaamheid
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Achtste Vlaamse Improcup
Hou je goed vast want Preparee is hier weer met de ACHTSTE VLAAMSE IMPROCUP. 
We verzamelen een allegaartje van top improteams uit Vlaanderen en smijten weldra 
een competitie van jewelste naar je toe. 10 improteams en maar 1 die zich winnaar mag 
noemen van de Vlaamse Improcup Laat deze kans niet liggen om de besten aan het werk 
te zien! Plezier gegarandeerd! Tot dan! Niet komen is geen optie. Tenzij u écht niet kan, 
maar dan dient u wel een ziektebriefje af te geven aan de meester.

Start: 20:30u
Plaats: Pieter de Somer Aula, Leuven.
Studenten: 4 euro / Niet-Studenten: 7 euro

TICKETS EN INFO OP www.preparee.be/tickets
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IEEE Energy Sessions
Deze week wordt de laatste IEEE Energy Session georganiseerd op het departement 
elektrotechniek (ESAT). De sessie vindt plaats op woensdag 12 oktober en is gewijd aan 
Frankrijk: de technologische ontwikkelingen op het gebied van productie en transport van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen staan hierbij centraal. De sessie start om 19h en 
bestaat uit drie presentaties gegeven door mensen uit de industrie, gevolgd door een 
panelgesprek. De avond wordt afgesloten met een receptie. De sprekers voor de sessie 
zijn:
 
Etienne Brière - EdF – Innovative generation technologies
Brahim Betraoui - RTE – Electricity Highways for large scale renewables integration
Frank Schmidt - Nexans – Future power cables for the future grid

IEEE Student Branch Leuven
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CIT Party
Tweede master Chemical Engineering organiseert op woensdag 12 november 2014 
het derde CIT fakfeestje! Dat betekent net zoals vorig jaar shots in proefbuisjes (nu met 
vernieuwd recept) en vanaf dit jaar ook jello-shots in petrischaaltjes. Al dit lekkers aan de 
belachelijke prijs van 50 eurocent! We verwachten jullie dus allemaal op woensdagavond 
in ’t ElixIr om er een fantastisch feestje van te maken. Kom gerust eens onze reacties 
testen, de toegang is volledig gratis!

Second Master Chemical Engineering proudly presents the third CIT Party on Wednesday 
November 12th ! Just like last year we will serve our infamous shots in test tubes (with 
remastered recipe) and new to this year’s party: jello shots in petri dishes. These delights 
will be served for only 50 eurocent a piece. So we expect all of you on Wednesday evening 
in ‘t ElixIr for an awesome party! Feel free to come test our reactions since there is no 
entrance fee.

Revue
Zit jij ook soms in het theokot te denken: “Mmmh, wat zou ik graag een wafel in m’n bak 
hebben”? Wel, dan is Revue weer jouw redder in nood! Op donderdag 13 november zal 
er namelijk een wafel-in-je-bak, excuseer, wafelenbak plaatsvinden aan het theokot!
Uw geliefde Revue-team zal ter plaatse de heerlijkste wafels staan bakken, en dat voor 
slechts €0,50 euro per twee wafels! En bovendien zult u kunnen kiezen uit een heel 
gamma aan toppings: suiker, slagroom en chocoladesaus! 

Smmmmmmhhhakelijk eten!

MAAR VERGEET NIET
The game is still on! U maakt nog steeds kans op het winnen van een duo-ticket voor 
Revue 2015 (16-17-18 maart). 
Wat moet u hiervoor doen?
Tel de grappen en mopjes in het script van Revue 2014 en stuur jouw schatting door 
naar  revue-promo@vtk.be.

Veel succes! See you at the WafelenBakske! Excuseer, wafelenbak.

 
 

dfjkqsfldksjfm 

  

2nd Master Chemical Engineering proudly presents the third 
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Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes! 
                                    Raadsel van de week

Bompa en bomma hebben 5 kleinkinderen (met allemaal een verschillende leeftijd).
Opa Oma 1 2 3 4 5
X Y A B C D E

Bompa is een jaar ouder en bomma een jaar jonger dan alle kleinkinderen samen. Twee 
jaar geleden was het tweede kleinkind zo oud als het derde nu is.
Bompa is viermaal zo oud als het oudste kleinkind en zesmaal zo oud als het vierde. 
Bomma is vijfmaal zo oud als het derde kleinkind.
Hoe oud zijn ze allemaal? (het antwoord bestaat dus uit 7 leeftijden)

Oplossing vorige week: Zijn vrouw zet altijd in op de andere kleur dan de man. Zo wint zij 
80% van de tijd.
Winnaar: Evert Etienne

Dieter (raadsel@vtk.be)

Eigen tekstje
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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)
Vandersloten*
Is naar de klote
Zie hem daar staan in zijnen blote
Hij heeft weeral te veel gezopen
Moest hij maar geen boozkaart kopen
Of van de les weglopen
Aah, hij is weer in zijn broek gekropen
En vraagt zich af, hoe het was om te dopen
Dat de case al af is, zit hij te hopen

Groetjes,
Anoniempje (beste rijmer van het land) 
* Elke overeenkomst met echte personen is toevallig.
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Sudoku
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