24 nov 2014

-

16 blz

800ex.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (23/11)
23u00 - 00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Career Evening II

Aula Max Weber

Cheat Party

‘t ElixIr

SnowWorld Landgraaf

Parking Bodart

Looptraining

Looppiste

Fak open

‘t ElixIr

Booze ‘n Blues

Waaiberg

Peda-avond

‘t ElixIr

LOKOMOTION

Overal in Leuven

Maandag (24/11)
20u00 - 22u00
22u00 - ...
Dinsdag (25/11)
17u30 - 02u00
20u00
22u00 - ...
Woensdag (26/11)
21u00 - 01u00
22u00 - ...
Donderdag (27/11)
22u00 - 05u000
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (24/11)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

(secretaris aanwezig)
Dinsdag (25/11)
10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u30 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 19u30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (26/11)

Donderdag (27/11)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00
Vrijdag (28/11)
10u30 - 14u30
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Woordje van de praeses

Elke week opnieuw nadenken om hier iets nieuws te schrijven … gelukkig gebeurt er
genoeg in Leuven. Op de 6/0 was het alvast rustig, gezien 5 van de 9 bewoners op
ATHENS zijn. Ideaal om wat thesiswerk in te halen, of bij nader inzien vooral slaap in te
halen. Minder naar de fak gaan is alvast niet gelukt. Als praeses moet je je wat laten zien
uiteraard, maar gezien verscheidene mensen me al gevraagd hebben of ik daar elke dag
kom, is dat goed genoeg aan het lukken denk ik.
Elke dag hetzelfde doen zou natuurlijk vervelen, dus heb ik vorige week iets volledig nieuw
gedaan, ik heb deelgenomen aan het groot dictee der Leuvense studenten. Toen het tot
me doordrong dat de ‘prominenten’ nog in een aparte ranking werden geprojecteerd na
afloop, vroeg ik me wel af waarom ik me voor deze publieke vernedering had ingeschreven.
Ik kom immers al 4 jaar niet echt meer in aanraking met spelling - nee ook in mails doet
men daar vaak niet aan mee. Uiteindelijk is het toch nog goed afgelopen, met een 83ste
plaats (van de 144 deelnemers) had ik het nog niet zo slecht gedaan vergeleken met de
gemiddelde -iets meer in taal geïnteresseerde deelnemer. Omdat ik bij de eerste 90 was,
kreeg ik nog een random prijs: een bijbel voor kinderen. Wie zich in de nabije toekomst
plant te reproduceren en het resultaat daarvan wil brainwashen, mag hem altijd komen
halen.
Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Afgelopen week was het Athens en ook ik vertoefde daarbij een weekje in het buitenland.
Zeker doen als je in je master zit (dat gaat zelfs 2 keer, geniaal toch?!) want het is een
fantastische tijd en je krijgt er nog studiepunten voor ook!
Emily (vice@vtk.be)
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27 november

- LEuven

alma2
Van Evenstraat 22C -

3000,

Leuven

Vato gonzalez & mc tjen
partyshakers Xl - les mecs
dennis cartier
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Bedrijvenrelaties

Presentatie Altran
Altran is pleased to invite you to their conference on Advanced Inventive Problem Analysis
on Tuesday December 2nd 2014 (Departement ESAT, Auditorium A, room 00.54). The
workshop starts at 7pm and will be followed by a drink where you will have the opportunity
to meet Altran engineers. Register on campusteam.kul@altran.com mentioning your
Name, Option, Graduation year, Thesis Topic and attach CV if you are interested to apply.
Career Evening II - Slimmer Solliciteren - Maandag 24 November
Beste studenten,
Na Career Evening I en de CV Screening, zullen jullie CV’s hoogstwaarschijnlijk perfect
opgesteld zijn. Maar enkel met een goed CV kom je er echter niet. Daarom organiseert
VTK Bedrijvenrelaties vanavond, samen met LBK en KVIV, de Katholieke Vlaamse
Ingenieurs vereniging, Career Evening II in de Max Weber aula.
Deze tweede Career Evening zal jullie bijbrengen hoe jullie efficiënt kunnen solliciteren.
Om 20u gaat de avond van start met een lezing van Rik Moons, één van de referenties
op het gebied van communicatie- en managementvaardigheden. Achteraf kunt u uiteraard
weer terecht op een receptie, verzorgd door VTK en LBK.
Al onze studenten, niet enkel laatstejaars, zijn welkom op deze tweede Career Evening,
aangezien correct solliciteren ook een nuttige skill is bij het zoeken naar een stageplaats
of een vakantiejob.
Indien u nog vragen heeft kunt u ons steeds contacteren op bedrijvenrelaties@vtk.be
CV-boek
Beste laatstejaars,
Na de eerste Career evening en de CV screening weten jullie perfect 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.
Workshop Cognizant (donderdag 4 december, 20u00-23u00)
So you think you can present?
Daag jezelf uit en stort je in deze strijd. Cognizant is een dienstverlener in IT, consultancy
en business process outsourcing-services en in deze workshop zullen we ingaan op
presentatietechnieken en het toepassen van deze technieken in de praktijk. Hoe laat
jij jezelf zien en waar kies jij voor tijdens het geven van een presentatie. Wat zijn jouw
uitdagingen bij het geven van een presentatie? In deze interactieve workshop wordt je
afwisselend gecoached en gevraagd om een zeer korte presentatie te geven. Doordat we
dit in een kleinere groep doen geven we jou de kans om het maximale uit jezelf te halen.
Wie wordt uiteindelijk de beste ‘presentator’ van de avond!?
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Theokot Tevredenheidsenquête
Vul dit blad in en geef het af aan de toog in het Theokot!

Eten
Broodje

Opmerkingen

Kaas

.....................................................

Hesp

.....................................................

Kaas & Hesp

.....................................................

Martino

.....................................................

Barbecue

.....................................................

Boulet

.....................................................

Kip Hawaı̈

.....................................................

Kip Curry

.....................................................

Krabsla

.....................................................

Tonijnsla

.....................................................

Zalm

.....................................................

Broodje vd week

.....................................................

Worstenbroodje

.....................................................

Croque

.....................................................

Pannenkoek

.....................................................

Suggesties:

Welk broodje mis je nog in ons assortiment? . . . . . . . .

Algemeen:

Alles wat je nog niet kwijt kon over ons eten . . . . . . . .
.....................................................

Inrichting
Wat zou je veranderen/toevoegen om het Theokot nog beter te maken?. . . .
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Alvast bedankt voor je feedback!
Theokot (theokot@vtk.be)
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Theokot
Soepjesmachine
Het wordt alweer wat kouder rond het Theokot en naast het projectiescherm brandt er
opnieuw een lichtje in de duisternis: het is de soepjesmachine die weer werkt! Gooi er
een halve euro in en je krijgt een Royco minute soup in je beker, ideaal voor die koude
herfst/winter/whatever-seizoen-het-momenteel-is dagen!
Theokot Enquête
Liefste vrienden van het Theokot,
Zoals jullie hopelijk wel gemerkt hebben, is er sinds dit jaar een nieuwe leverancier. We
horen eens wat dingen vliegen, gaande van “amai, goedkoop” of “ik heb precies wat
weinig groenten” tot “de broodjes zijn precies kleiner geworden” en “ah, hebt ge geen
zakje misschien?”.
Tussen 17/11/2014 en 05/12/2014 verzamelen we jullie mening, zodat we met onze
leverancier een kleine evaluatie kunnen doen. Ook na die datum mag je ons altijd laten
weten wat je leuk/vervelend/fantastisch/ondoordacht vindt aan het Theokot: wij staan
altijd open voor complimenten en suggesties!
Inrichting Theokot
We willen ook graag weten wat je zou verbeteren in het Theokot. We zijn zelf al bezig
met: het vernieuwen van de pooltafel, het waterkraantje, de soepmachine en de
verlichting. Hopelijk kan je de resultaten van dit werk snel zien!
Daarnaast hebben we belangrijk nieuws: er zijn plannen om volgende zomer de
elektriciteit in het Theokot te herzien. We denken hier zelf hard over na maar alle ideeën
zijn welkom! Probeer om, indien het een ‘gewaagd’ idee is, dit al wat verder uit te
werken. Zet je emailadres erbij als je ons graag meer uitleg wil geven of als je actief wil
meewerken aan deze vernieuwing!
Vul de vragenlijst op de achterkant in en geef deze af aan de toog in het Theokot.
							 Theokot (theokot@vtk.be)

Activiteiten
LOKOMOTION
Het is weer bijna tijd voor één van de grootste feestjes van Leuven: LOKOMOTION
met als verpletterend concept: 8 verschillende zalen, verschillende genres muziek,
verschillende kringen en 1 inkom-ticket... Ook dit jaar zal VTK te vinden zijn in Alma 2
samen met Ekonomika en VRG waar we de eer hebben om werkelijk heerlijke artiesten te
hosten! Een niet te missen spektakel en fuif! Bekijk zeker het facebook evenement voor
de spectaculaire line-up en om de hoogte te blijven van de vele promo’s!
De ticketverkoop is elke middag in het theokot vanaf 12:30 tot 14:00.
Inkom VVK: €5 (meerdere tickets per persoon mogelijk)
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Cultuur
Kwis 2
Laat zien dat je meer in je mars hebt dan die droge theorie die je elke dag van de proffen
te verteren krijgt! Maandag 1 december om 20u vindt onze 2e quiz van dit jaar plaats in
200G00.01, met weer leuke prijzen te winnen. Deelnemen doe je in ploegen van 4 voor €4
per ploeg (voor de rekenknobbels onder ons: dat is €1 per persoon). VTK Cultuur hoopt
jullie allemaal hier te zien, dus schrijf je zeker in op on.vtk.be/kwis!
Evelien (cultuur@vtk.be)
Booze ‘n Blues
Naar aloude traditie organiseert VTK ook dit jaar een Booze ‘n Blues. Dat is een avond
met live muziek van de bovenste plank, dit jaar gebracht door ‘The Lighthouse’, ‘Clouds
Of Ilias’ en ‘One Man Brawl’. Heb je dus de No Pussy Blues, de Tombstone Blues, of
simpelweg de Blues of heb je gewoon zin om allerlei zware bieren te proberen, kom dan
zeker af woensdag 26 november vanaf 21u naar de Waaiberg voor deze schitterende en
nu al legendarische avond.
Line-up
21u30: The Lighthouse (dansbare indiepop)
22u45: Clouds Of Ilias (atmosferische post-rock)
00u00: One Man Brawl (ronkende bluesrock)
Deuren: 21u
Inkom L/NL €3/4
Jeroen (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Happy Hour ‘t ElixIr
Zoals elke zondag is het nu ook deze avond Happy Hour @fakbar ‘t ElixIr!! 2 pintjes/
cola’s halen, één betalen!!
Internationaal feestje
Kom samen met de buitenlandse studenten die in Leuven studeren een feestje bouwen
in fakbar ‘t ElixIr!!
Peda-avond
Kom samen met de vriendjes en vooral vriendinnetjes een lekker pintje drinken in fakbar
‘t ElixIr. Zeker feestje gegarandeerd!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Sport

Looptraining
Naar ondertussen goede gewoonte is er weer een training deze dinsdag om 20:00 op de
looppiste! See you there!
Landgraaf
Binnen 10 weken kunnen we nog eens gaan genieten van de sneeuw in de Franse Alpen.
Maar voor degene die niet meer zo lang kunnen wachten, gaan we dinsdag 25 november
naar SnowWorld Landgraaf. Bovendien gaan we niet alleen, we nemen ook onze
vriendjes van Apolloon mee. Hopelijk kunnen ze iets beter skieën/snowboarden dan dat
ze kunnen lopen! De bus vertrekt om 17u30 op parking Bodart zodat we 4u kunnen skiën/
snowboarden en tegen 02u00 weer terug in Leuven zijn. Leden betalen €19, niet-leden
€24. Materiaal is nog apart te huren, €4,75 voor botten en €8,25 voor ski’s/snowboard.
Inschrijven kan elke middag van 12:30 tot 13:30 in het Theokot.
Sport (sport@vtk.be)

Revue

Onze wedstrijd vraag voor het duotickets voor de komende voorstelling van Revue kent
zijn ontknoping en om daar te geraken zijn wij diep in de grijze zone van de moraliteit
moeten duiken. Dat heeft ons nog nooit ergens van belet. Maar eerst, het antwoord. Er
waren:
285 grappen,
of iets in die buurt
Hier moet al meteen een belangrijke kanttekening bij worden gemaakt, want we hebben
een gewogen gemiddelde moeten maken nadat er een te grote variatie bleek tussen de
resultaten van onze nalezers:
Schrijver 1: 487
Schrijver 2: 528, wat toch wel vragen doet rijzen
Manu Praeses: 184, wat de vraag op een heuse wereldreis stuurt
Random Number Generator: 912, want waarom niet
Wat betreft de winnaar, stappen wij verder in de grijze zone:
Ray Vandenhoeck, proficiat!
Proficiat, want je wint een duoticket voor Revue 2015 en dat op een manier die ons diep
heeft gekwetst. Je schatte het aantal grappen namelijk op 121, wat wij pure laster vinden,
en wordt er nog voor beloond ook! Tot op één van onze voorstellingen. Je gaat versteld
staan van wat wij wel niet voor elkaar hebben gekregen.
En daarmee, waarde lezer, is nogmaals bewezen:
Er is geen gerechtigheid in de wereld.
Ps. Ray, dat van die laster hoor je nog wel van onze advocaat.
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Internationaal
Cheat party
Remember, remember, the 24th of November… This monday VTK will host the second
international party in ‘t ElixIr! This time, it’s all about temptation, love, and fun. Because in
the end, everyone wants the same thing! Not only will we be selling exotic cocktails for the
entire evening, but every time you kiss someone new, we’ll give you a free shot!
Booze ‘n Blues
As part of a beautiful tradition, VTK hosts their annual evening of Booze ‘n Blues. An
evening with top-notch live music, brought this year by ‘The Lighthouse’, ‘Clouds Of Ilias’
and ‘One Man Brawl’. Are you currently having the Blues, or are you just in the mood to try
some heavy beers, then join us on wednesday evening from 21u in the Waaiberg for this
marvellous and legendary evening.
Line-up
21u30: The Lighthouse (dancable indiepop)
22u45: Clouds Of Ilias (atmospheric post-rock)
00u00: One Man Brawl (roaring bluesrock)
Lokomotion
Are you guys ready for the biggest party of the year? Because for one night, one ticket
will give you entrance to eight different clubs! Party with students from all the faculties as
this legendary event celebrates its tenth anniversary! We’ll be selling a limited amount of
tickets during lunch break at Theokot, so make sure that you get one fast if you want to be
a part of this unforgettable experience!
Saint Nicholas Cantus
On December 4th, we will have the last international cantus of the semester, and we’re
gonna make sure it’s a good one! A little different from the cantuses we’ve done before,
for one night we’re moving away from La Bamba and Con te Partiro, as our last one is
dedicated to a special holiday from our own culture. An evening filled with songs, holiday
cheer, and special surprises for the kids who behave nicely, we’ll make it a night to
remember. We’ll be selling tickets at Theokot and Pangaea every day, so make sure you
get one if you want to experience a truly Flemish holiday, and do so with a truly Flemish
cantus.
The international team (international@vtk.be)
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Varia

Soirée Pratique: Robot Sumo: Sensors
Maandag 24 november, 19u30, ESAT lokaal 02.58
In deze sessie kijken we naar de sensoren van onze sumo robot. De robot moet
namelijk in staat zijn de tegenstander te kunnen vinden alsook de rand van het speelveld
te detecteren om er niet af te rijden.
Wij voorzien de nodige onderdelen indien je deze niet hebt. Vergeet ook niet je laptop en
Arduino (indien je deze hebt) mee te nemen!
Registratie en info op: www.ieee-sb-leuven.be/node/355
De sessie staat ook open voor zij die één of meerdere sessies hebben gemist, je kan
thuis en/of tijdens deze sessie de vorige sessies gemakkelijk inhalen.
Tot dan!
IEEE SB Soirée Pratique team
Robot Sumo Competitie 2014
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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Raadsel van de week

Twee oma’s met hun kleindochters, twee vaders met hun echtgenotes, twee moeders
met hun zoons, twee zussen met hun broers. Toch liggen hier slechts zes lichamen
begraven, allen wettelijk geboren zonder incest. Verklaar hoe dit mogelijk is!
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)
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Sudoku
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