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Praeseswoordje
Kameraden,

Jullie hebben vorige week mijn zoetgevooisde proza helaas
moeten missen. Ondergetekende bevond zich op het moment
van schrijven nog in het zonnige Avoriaz en ondervond de
nodige moeite om zijn sh*t voor de komende weken op orde te
krijgen.
Zeg nu zelf vrienden, het grootste skigebied van Europa met
240 man bestormen beneemt u toch heel wat kostbare tijd. Het gebrek aan wifi hielp
uiteraard ook niet. Ik probeerde tevergeefs het tekstje voor vorige week, ter extra marteling van mijn gsm-rekening, via sms te versturen, maar helaas veel te laat dus.
Maar niet langer getreurd compadres! Vanaf heden ben ik terug op post en steun ik jullie ,
alvast tekstueel, in deze koude barre tijden. Eigenlijk, zo bar zijn de tijden nu ook weer niet.
Vorige week hadden we een knaller van een communistische cantus en we hebben met
succes een oud format terug geïntroduceerd: studentenwelkom op de Oude Markt, samen
met Ekonomika. Ook deze week bouwen we voort op het elan met de AfrekeningsTD.
Donderdag breken we met hulp van Studio Brussel vakkundig Alma 2 af!
Vrienden, ik zie jullie met veel plezier dit semester in het mooie
Leuven terug!
A bientôt!
Lucas

Vicewoordje
Hoera! Ik heb eeuwige schaamte en pesterijen kunnen afwenden
door te slagen op mijn enige examen! Oef. Mijn mama is echter
maar matig trots precies.
Anyhow, ik hoop dat iedereen een minstens even goed als verwacht resultaat had, en
eigenlijk liefst nog beter! Ik kijk dan ook vooral naar onze lieve eerstejaartjes die voor
het eerst het stresserende refreshen van de webmail hebben mogen meemaken en nu
hebben kunnen besluiten of ze in het jaar wat meer vrije tijd mogen nemen, of dat net wat
minder zouden moeten doen.
Voor die eerste groep heb ik goed nieuws! VTK voorziet voor u kwaliteitstijdverdrijf, en
dan heb ik het niet alleen over de feestjes en de cantussen. Jullie kunnen namelijk zelf ook
meehelpen op onze activiteiten, en worden daar nog eens voor beloond ook! Check zeker
eens onze site voor de shiften en voordelen.
Uiteraard
mag
die
tweede
groep
ook
komen
moeten dan maar zelf uitmaken of dat een slim idee is.
En de rijperelaars mogen uiteraard ook komen :)
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Cultuur in Leuven
Artefact

kunstenfestival

9-21/02 | Info @ STUK

Op 9 februari werd 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 ingenieurswetenschappen 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 vorige. Er zijn nog enkele tickets
beschikbaar om dit live te beleven!
(VVK: €12 met cultuurkaart, €14 zonder
cultuurkaart)

Vliegangst op de
pechstrook, Kamagurka
di

cabaret

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 raden
we aan om eens rond te snuffelen op
www.leuvenjazz.be!
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Openingsuren
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Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u - 14u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u	Gesloten

Vrijdag

10u30 - 14u30	Gesloten		Gesloten

Evenementen
zo

14

Sundays @ ‘t ElixIr

22u00 | ‘t ElixIr | 23u - 24u

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

Dag MET vléés! Burgersale Chemical
Engineering

Donderdag 18/02 is de fak dicht wegens
afrekeningsTD !

ma
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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.

12u00 - 14u00 | Theokot / €1,5
(Burger) €1,8 (+Cheese)
Net zoals veel reactoren continu werken,
houden wij ons eetpatroon ook liefst
zo continu mogelijk. Een batch van
40 dagen zonder vlees verstoort het
chemisch evenwicht. Wij herstellen dit
evenwicht door een hamburgerverkoop
op dinsdagmiddag 16 februari aan
Theokot. Om ook het evenwicht in de
portemonnee niet te verstoren, hanteren
wij democratische prijzen. Tot dan!

wo
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VTK Bureau

12u45 | B91.200

Het eerste VTK Bureau van het
2e semester komt eraan! Het grote thema
is de rectorsverkiezing, en meer bepaald
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de procedure die de studenten zullen
hanteren om te stemmen. Een 2e spoiler
geven we ook al prijs. We zullen namelijk
een update geven over de vorderingen in
het dossier van de 3e examenperiode.

If you are interested in this once-in-alifetime experience, don’t hesitate to visit
https://vtk.ugent.be/iaesteportal/ , where
you can create your own account and
take a look at the list of internships that
we offer this year.

BR Launch Mid

IAESTE Leuven will also organize an
information event on Wednesday 17/02
at 20u00 in BOKU 03.10. We organize
this to guide you through the application
procedure and help you make your
CV and motivation letter. Please come
prepared, as you have the opportunity
to get feedback, but even if you haven’t
decided yet whether you’ll give it a shot,
don’t hesitate and join us!

wo
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18u45 | Aula van de Tweede
Hoofdwet

Alleen voor laatstejaars
The BR Launch Mid forms the kick-off
for a splendid new year. This is a popular
activity amongst students and companies.
The evening consists of a combination of
company presentations and a cocktail
and gin tasting. During this workshop you
will learn about the perfect way to create
a cocktail, the qualitative difference
between shaking and stirring and how to
create three unique cocktails.

do
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De Afrekening

This activity requires registration and is
only for last year students.

wo

17

Coaching session
IAESTE Stages
20u00 | BOKU 3.10

Does a paid internship abroad and
the opportunity to gain valuable work
experience and some credits sound good
to you? Well, the internships are in and
we can offer you positions in 40 different
countries!!! Check out this amazing list:
Argentina, Australia, Austria, Belarus,
Bolivia, Brazil, Canada, China, Colombia,
Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Ecuador, Germany, Hong Kong,
India, Ireland, Japan, Jordan, Kenya,
Malta, Mexico,
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Netherlands, Norway, Oman, Palestine,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Tunisia, Turkey, UAE,UK, USA.

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.

do
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Internationaal
volksdansen
21u- 22u | Parketzaal
(gebouw de Nayer)

Er
worden
dit
semester
elke
donderdagavond danslessen voorzien
voor
internationale
volksdansen.
Danservaring is niet vereist en inschrijven
is niet nodig. Voorzie enkel sportschoenen
en kom meedoen met verschillende
dansen uit heel Europa, VS en Israël.

di
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Interfacultaire
Rockrally (IFR)

18u30 | Het Depot €2/3
(cc/geen cc)

Na de voorrondes van vorig semester,
nemen de beste Leuvense studentenrockbands het op dinsdagavond 23
februari het tegen elkaar op in de finale van
het IFR in Het Depot. Vanaf 18u30 geven
achtereeenvolgens volgende bands het
beste van zichzelf: Boondogs – De Kelten,
Between meadows – Ekonimika, Jars –
VTK, mr Catfish – Chemika, Stadswacht
– Alfa en Common Nonsense (winnaar
IFR 2013-2014, VTK) als afsluitende act.
Hopelijk tot dan!

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 hen 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
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Revue 2016:
The Backstreet Burgies
20u00 | OPEK

De Backstreet Burgies
De meest epische boysband aller tijden
waar zelfs ‘One Direction’ nog heel
wat van kan leren. Over twee weken is
het zo ver, dan geven zij een exclusief
optreden in OPEK. Wil je er ook bij zijn,
haast je dan tussen 12u45 en 13u45 naar
het Theokot of Alma 3 om één van de
felbegeerde toegangskaarten voor Revue
2016 te pakken te krijgen. Tickets zijn elke
middag te verkrijgen zolang de voorraad
strekt en kosten € 5,00 voor VTK-leden
en cultuurkaarthouders en anders € 6,00.
Tot dan!
VTK Revue (revue@vtk.be)

VTK Cultuur (cultuur@vtk.be)
7
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VTK Pokerchamp 2

20u00 | Theokot €1/1.5 (l/
nl)

Coming soon: de tweede pokerchamp
van het jaar! Kom zeker af en waag je
kans. Zoals altijd zijn er weer prachtige

prijzen te winnen. Om 20 uur worden
jullie verwacht in het ons aller bekende
Theokot. De inkomstprijs bedraagt 1 euro
voor leden en 1.5 euro voor niet-leden.
Inschrijven is verplicht: www.vtk.be/on/
poker.
pokerchamp@vtk.be

Eigen tekstjes
Sumo Robot Competitie:
Maandag 22 februari, 19h30, C300
FabLab
Ook dit jaar organiseert IEEE Student
Branch een Sumo Robot Competitie in
het tweede semester. Ontwerp, bouw
en programmeer je eigen robot in een
aantal begeleide sessies, alleen of in
teamverband, en neem het tegen elkaar
op om geweldige prijzen te winnen! De
volgende sessie gaat over het bouwen
van het frame van de robot. Geen
probleem indien je eerdere sessies niet
hebt gevolgd, je kan deze nog makkelijk
inhalen!
Gelieve te registreren op www.ieee-sbleuven.be/node/406. Iedereen welkom!

Het vraagteken der liefde
Soms de hemel, soms de ondergang. De
ene keer kort, dan weer maandenlang
Voor sommigen verlossend, voor anderen
een pijn. De één vindt zijn redding, de
ander zoekt zijn medicijn
Liefde, altijd al een doolhof. Nooit wetend
wat men erin aantrof. Is het verdriet of
geluk? Geeft het vorm of maakt het stuk?
Een weg naar ware liefde of één naar
valse hoop? Eén vol kruispunten en
routes, allemaal met andere afloop.
8

Terugdraaien en zich behoeden voor het
noodlot? Of doorgaan en hopen op het
ultieme genot?

IEEE Soirée Technique
on Autonomous Vehicles
(23/02)
De input van de mens bij transport
vermindert snel, gezien de auto’s
vandaag de dag al uitgerust worden
met functies om zelf te parkeren of
automatisch te remmen. Aan de andere
kant zijn er verschillende uitdagingen om
volledig autonome voertuigen toe te laten
op het wegdek, zoals onder meer in het
domein van computer vision en situation
awareness. In dit seminarie geven
sprekers hun kijk op de implementatieaspecten alswel een visie op de toekomst
voor autonome voertuigen; prof. Luc
Van Gool (KU Leuven/ETH Zurich), Filip
Geuens (Xenomatix) en Harold Perik
(Flanders Make).
De IEEE Soirée Technique vindt plaats in
aud. A in ESAT, op dinsdag 23 februari
van 19h30-21h30. Aansluitend is er een
gratis receptie voor verdere discussie.
Deelname is gratis, maar registratie is
vereist via: http://www.ieee-sb-leuven.
be/node/404. Hopelijk tot dan!
IEEE Student Branch Leuven (info@ieeesb-leuven.be)

Kanweek
De eerste en tweede bachelor houden
kanweek en stellen u graag hun menu
voor. Lees hem door, zodat je weet waar
je moet zijn voor de pret.

ma
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Filmavond Kanweek

maandag 15 februari
20u00 | theokot

|

Om al helemaal in de sfeer van de
plezantste week van het jaar te komen,
kanweek natuurlijk, organiseren we een
filmavond in het Theokot op 15 febrauri
om 20u. De eerste film sluit volledig
aan op het thema van de kanweek van
dit jaar, FC de Kanpioenen, want als
eerste film spelen we FC de kampioenen,
kampioen zijn blijft plezant! De tweede
film is jullie keuze en start rond 22u! Inkom
is gratis en er zal chips en popcorn aan
studentenprijzen te koop zijn. Be there or
be square!

zo

21

Pussycat

21
22u00

zondag

|

|

februari
Fak

Om de FC De KANpioenen week op
een epische manier in te zetten, starten
we met een knaller van een fakfeestje,
uiteraard in onze geliefde fakbar! Deze
is helemaal omgetoverd in de favoriete
bestemming van Balthazar Boma,
de Pussycat ! Een verrassingsact
in thema, Porno en Cuba libre aan
goedkope prijzen en fantastische dj’s
zullen een goede sfeer verzekeren!
Wie nu nog steeds niet overtuigd is om
te komen: BACHschotels zullen ook
rijkelijk vloeien! Er zal ook een heuse
pussycat stripster aanwezig zijn in de
fak.

ma
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WinterBBQ

Theokot | Maandag 22
februari | 18u00

Om te bekomen van het wilde Pussycat
feestje in de fak en op te laden voor een
epische cantus bieden wij een gezellige
winterBBQ aan. Voldoende vuurkorven
en à volonté vlees zijn verzekerd. Als
specialleke zorgen we nog voor kroketjes
en rode kool bij de BBQ. Ook voor
vegetariërs zijn er alternatieven! Voor de
spotprijs van €6 kan je je buik dus rond
eten en drank, inclusief gluwhein, zal
voorzien worden aan schappelijke prijzen.
Theokot is op maandag the place to be!

di
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Kanpioen Cantus

Waaiberg | Dinsdag 23
februari | 20u00

hey iedereen, graag zouden we jullie
allemaal uitnodigen voor de KANpioen
zijn is plezantus (een cantus dus)! Kom
dus een pintje (of 10) drinken dinsdag 23
februari samen met kanweek en samen
gaan we helemaal van ‘t padje!!! De
tarieven zijn op bier 11 euro/14 euro, op
water of eigen drank 3/6 voor leden/
niet-leden. Kom verkleed als je favoriet
personage van FC de kampioenen en
krijg een euro terug! Tickets @ theokot
vanaf donderdag 18 februari.

Wil

je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid, diepzinnige poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be
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Lasershooten

Woensdag 24
voetbalveld
18u00

februari
aan alma 3

|
|

Bij het lasershooten bieden wij de kans
om in de voetsporen te treden van Xavier
Waterslaeghers! Gezellig op elkaar
schieten en ondertussen bachschotels
consumeren, wat wil een mens nog meer
? Oorlog is natuurlijk niet gratis maar
wel economisch interessant: 1€ per spel
van 30 minuten en 1€ per bachschotel.
Natuurlijk verzorgt de staat ook echte
legerkost, gepofte mais met suiker of zout
en lekker warme choco. Waar & wanneer
gaat dit evenement door ?
Het lasershooten gaat van start om 18u
op Sportveld 4 tegenover Alma 3. Hou de
Facebookpagina van Kanweek in het oog

om als eerste in te schrijven. Plaatsen zijn
beperkt! Tot dan!

do
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nostalgie TD

Donderdag 25 februari |
blauwe kater | 21u00

Waar is de tijd gebleven, toen 2BE nog
kanaal twee was en één nog een zonnetje
had. Vier nog vt4 was en de fresh prince
nog op tv kwam. Wil je een beetje van
deze tijd herbeleven en een beetje lachen
met de kleding van toen? Kom dan zeker
naar de nostalgie TD van kanweek in
samenwerking met mecenas. Een beetje
springen op spring en rocken op X!NK,
daar is toch niets mis mee? Of shake
your booty op de echte oude schijfjes
maar wees niet bang er is ook van die
populairdere muziek aanwezig. Kortom
een feestje dus.

KANWEEK PRESENTEERT

21 TOT 25 FEBRUARI
ZONDAG 21/02

Pussycat fakfeestje
Vanaf 22u @’t ElixIr
STRIPSTER om 1u
DINSDAG 23/02

KANpioen zijn is plezANTUS cantus
Doors: 20u Io vivat: 20u30 @Waaiberg
Kaarten: €11/14 (bier), €3/6 (water) L/NL
vanaf donderdag 18/02 @Theokot

MAANDAG 22/02

WinterBBQ met worsten
Vanaf 18u @Theokot
Prijs à volonté: €6
Vooraf inschrijven: zie
facebookevenement

WOENSDAG 24/02

Lasershooting Van 18u tot 22u30
DONDERDAG 25/02

Nostalgia TD Vanaf 22u @De Blauwe Kater
Kaarten: €2/3 (VVK) vanaf maandag 22/02
@theokot, €3/4 (kassa) L/NL
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@Voetbalvelden sportkot
Prijs: €1 per spel (30 min)
per persoon

Ontspanning
Voor de tweede week op rij willen we eens iets nieuws uitproberen. Dit iet of wat vreemd
ogend rooster heet “slitherlink “ ofte “kamertje verhuren”. Volgens wikipedia zijn dit de
regels: “De puzzel bestaat uit een rooster van punten. Iedere ruimte tussen vier punten
vormt een cel. Sommige cellen bevatten een nummer (0, 1, 2 of 3). Het is de bedoeling
om sommige punten horizontaal of verticaal met elkaar te verbinden op zo’n manier dat:
-er één lijn ontstaat die één lus vormt,
-de lijn zichzelf nergens raakt of kruist
-voor alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat door
de lijn geraakt wordt gelijk is aan het nummer in de cel.

Raadsel
Waarom staat er een aubergine op de cover van de recenste Ir.Reëel?
Het juiste antwoord voor het raadsel van vorige week was 2^15. Dieter Plessers wist dit en
mag hiervoor zijn prijs, een cinematicket, komen afhalen op blok 6.
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een cinematicket!
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