
semester 2 week 2

Wekelijks gratis informatieblad van VTK
20 feb 2017 -  16 blz. - 750 ex.

The special edition #JobFair

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

22u Happy Hour            ‘t ElixIr

20u Bricolage Pauscollege
22u Provinciezuip ‘t ElixIr

Beste lezer

We zijn er nu al weer een 
week ingevlogen met enkele 
fantastische feestjes, maar nu 
wordt het ook even tijd om vooruit 
te kijken naar de toekomst. Meer 
bepaald naar een job, de JobFair 
waar ongeloofl ijk veel bedrijven 
zich verzamelen om jullie te leren 
kennen is hier dan ook de ideale 
plaats voor.

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Maak deze week contact met de 
bedrijvenwereld op de JobFair!

20u International Cantus ‘t ElixIr

VRIJDAGVRIJDAG10u JobFair Brabanthallen
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Praeses - vicewoordje
De praeses en de vice waren vandaag zo druk bezig met het opkuisen van de Afrekening 
dat ze even geen tijd hadden om een tekstje voor jullie te schrijven. Men zegt altijd dat 
daden belangrijker zijn dan woorden, dus besloten zij ook effectief de handen uit hun 
mouwen te steken! En achteraf in de vroege uurtjes hun krachten te sparen voor de 
volgende 2 weken waar we nog grote events als de JobFair en SMF voor jullie organiseren.  
Dus kroop ik maar achter mijn computer om iets in elkaar te flansen. De afgelopen week 
stond in het teken van de liefde en het feesten, maar de komende week staat in het teken 
van de toekomst! Jobfair. Het ligt zwaar op de tong, maar het is onvermijdelijk. Ooit stopt 
de zorgeloze studententijd en moeten we beginnen werken. Het is dus zeer belangrijk de 
ideale job te vinden en waar beter dan op de JobFair? Het is een weekje om even tot rust 
te komen en dan vliegen we er weer helemaal in! 

Groetjes De Redactie
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u-14u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30        12u-14u & 18u-20u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u-14u 22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u-14u & 18u-20u 22u - ...
Vrijdag Gesloten/Closed

Cultuur Tipt

eXPo Artefact: The Act of 
Magic
stuK– 22/02 - 09/03/2017

Artefact is een thematentoonstelling 
en festival waarin hedendaagse 
kunst, actualiteit en maatschappelijke 
uitdagingen centraal staan. In 2017 
staat Artefact in het teken van magie. 
Wat betekent magie vandaag? 
Welke rol speelt het als fenomeen in 
onze samenleving? En wat hebben 
hedendaagse kunstenaars hierover te 
vertellen? Van poëzie tot strategie, van 
magisch object tot obscure systemen, 
van onschuldige afleiding tot manipulatie, 
de kunstenaars in The Act of Magic 
onderzoeken wat ons vandaag betovert. 
(gratis)

CoMedY Improvisatietheater  
- Preparee daagt uit!
Pieter de soMer AulA – 
22/02/2017 21u

Het semester begint nog maar net, maar 
de leukste avond komt er al meteen 
aan! Wat heeft Preparee nu weer in 
petto? Verwacht je aan een optreden 
vol spitsvondige humor, krachtige scènes 

en heerlijk absurdisme! (En dat alles, 
zoals altijd, on the spot verzonnen.)  Zes 
improtalenten staan te popelen om op 
22 februari met jullie uitdagingen aan de 
slag te gaan en er een geweldige show 
van te maken! Alles kan, en wie weet komt 
er wel een gelukkige uit het publiek even 
mee op het podium terecht! Inschrijven 
via https://www.kuleuven.be/cultuur/
tickets/uk170222. (Cultuurkaarthouders: 
gratis, Andere: €4)

MuZieK Depot Café: DVKES
Het dePot, FoYer – 27/02/2017 
20u

Maak je klaar voor een topavond 
vol neopsychedelische sounds. De 
vier mannen van DVKES pakken in 
de Foyer van Het Depot uit met hun 
debuutalbum ‘Push Through’. Voor hun 
eerste langspeler werkte de band samen 
met Mario Goossens, de Triggerfinger-
dummer die eerder al platen van Steak 
Number Eight en Black Box Revelation 
producete. Het debuutalbum bevat 
de catchy groove, het herkenbare 
gitaargeluid en de aanstekelijke 
zanglijnen waarvoor DVKES gekend is. 
(gratis)
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Evenementen

ma 20 
& 

wo 22

Infosessie 
Laatstejaarsreis
AuditoriuM oude Molen | 
20u00

Beste laatstejaars, 

Op 20 en 22 februari houden we 
infosessies over de laatstejaarsreis 
van VTK. Deze zullen doorgaan om 
20u in auditorium De Molen. Heb je 
interesse om mee te gaan, maar kan 
je geen van beide bijwonen? Mail dan 
naar laatstejaarsreis@vtk.be voor extra 
informatie. Zet je ook zeker aanwezig 
op het Facebook event en duidt aan dat 
je updates wil krijgen, om alle nieuwe 
informatie mee te krijgen.

Tot dan! 

Het laatstejaarsreisteam

ma
20

International 
Welcome Cantus
WAAiBerG | 20u00 

VTK Internationaal verwelkomt samen 
met VRG de nieuwe internationale 
studenten met een welkomstcantus op 
onze vertrouwde locatie. Natuurlijk zijn 
ook lokale studenten hier welkom! Kaarten 
worden maandagmiddag nog verkocht in 
het Theokot van 12u30 tot 14u, tot dan!

Deuren 20 u - Io Vivat 20u30

Prijs leden/niet-leden: Bier/Sangria €11/13, 
Water €3/5.

di
21

Technology Seminar 
& Reception
KAsteel ArenBerG | 18u15 

2017 Outlook for Energy: A view to 2040.

Ons Energy Outlook rapport beschrijft de 
toekomstige trends in de energievraag, 
-bevoorrading en -technologie. Het is 
het resultaat van uitvoerig onderzoek 
in meer dan 100 landen. Dit wordt 
jaarlijks opgesteld en vormt de kern 
voor ExxonMobils bedrijfsplanning. Hoe 
evolueert de energiemix in een wereld 
waarin de energiebehoefte voortdurend 
groeit? En wat zijn de uitdagingen 
die hierbij komen kijken? Een zeer 
interessante uiteenzetting, aangezien 
jullie als toekomstig ingenieur meer en 
meer met de energiekwestie te maken 
zullen krijgen. Op 21 februari geven wij 
een toelichting over deze materie. Hierbij 
is er zeker de mogelijkheid om al jullie 
vragen te stellen. De presentatie wordt 
afgesloten met een gratis receptie, jullie 
aangeboden door ExxonMobil. Op deze 
receptie met Meet & Greet zullen heel 
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wat jonge ingenieurs aanwezig zijn, zodat 
jullie met hen nog kunnen nakaarten over 
wat belooft een zeer interessante avond 
te worden.

Inschrijven kan via on.vtk.be/exxonmobil. 
Deadline voor inschrijving is 17 februari 
2017. De plaatsen zijn beperkt, dus wees 
er snel bij.

Aarzel niet om ons te contacteren voor 
meer info!

Lio, William & Maarten

University Team KUL Engineering

lioeva.d.vanmeerbeeck@exxonmobil.com

william.tytgat@exxonmobil.com

maarten.merckx@exxonmobil.com

di
21

IAESTE: info-event
BoKu 03.22 | 20u00 

IAESTE is a student organisation 
that off ers international internships for 
technical students. This year we have over 
100 technical internships abroad. So don’t 
hesitate and apply for our internships!!

For students who want to know more or 
have some questions, we have prepared 
an info-event February 21 in BOKU 03.22 
at 8pm. We will also give you some tips 
on how to write your CV and motivation 
letter. Hope to see you then!

For more information, check out our 
facebook page or our website!

di
21

Bricolage
o n t s P A n n i n G s Z A A l 
PAusColleGe | 20u00 

Hipsters van VTK en Mecenas, unite! 

Kom op Bricolage neuzen tussen onze 
tweedehands kledingmarkt. Of vindt die 
tweedehands vinyl waar je al zo lang 
naar op zoek was! Geniet ondertussen 
van ontspannende beats, een Cointreau 
fi zz, heerlijke thee of verrukkelijke nacho’s.

di
21

Provinciezuip
‘t eliXir | 22u00 

Kom op dinsdag 21 februari je 
favoriete provincie naar de top helpen op 
de jaarlijkse Provinciezuip van Fakbar ‘t 
ElixIr! 

Er zal Karmeliet te verkrijgen zijn voor 
€1,5 en je betaalt slechts €5 euro voor 7 
pintjes! Allen daarheen!

di
28

Revue bakt 
pannenkoeken
tHeoKot | 12u30 

Als onbekende poorten ons pannenkoeken 
brengen...

Dinsdagmiddag 28/02 verkoopt Revue 
pannenkoeken en warme chocomelk aan 
het Theokot. Kom smullen van heerlijke 
pannenkoeken en ontdek welke mysteries 
Revue dit jaar voor u in petto heeft. Maak 
bovendien kans op een duotoegangskaart 
voor onze voorstellingen op 20, 21 en 22 
maart!

Wil Je ZelF GrAAG een sPeeCH Voor onAFHAnKeliJKHeid, diePZinniGe 
PoËZie oF een sPotted: VtK insturen? 1 Adres: BAKsKe@VtK.Be
Wil Je ZelF GrAAG een sPeeCH Voor onAFHAnKeliJKHeid, diePZinniGe 
PoËZie oF een sPotted: VtK insturen? 1 Adres: BAKsKe@VtK.Be
Wil Je ZelF GrAAG een sPeeCH Voor onAFHAnKeliJKHeid, diePZinniGe 
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wo
1

Schaaktoernooi
esAt B91.100/200 | 19u45 

Prijs L/NL:  €1/€1,50

Wegens groot succes van het 
schaaktoernooi van het vorige semester, 
zal er ook dit semester een schaaktoernooi 
plaatsvinden! Het schaaktoernooi bestaat 
uit 6 rondes van maximum 20 minuten. 
Er zal een hapje en drankje aangeboden 
worden aan zeer schappelijke prijzen 
en de allerbesten mogen een prijs in 
ontvangst nemen!

(aanwezig vanaf 19u45, aanvang toernooi 
om 20u, vooraf inschrijven via on..vtk.be/
schaak)

wo
1

EBEC Leuven 2017
AGorA leuVen | 10u15

Elk jaar organiseert BEST 
Leuven een wedstrijd genaamd EBEC 
die inspeelt op vele van de vaardigheden 
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van studenten wetenschaps- en 
ingenieursopleidingen.

De wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: 
Case Study, waarbij de teams een 

probleemstelling voorgeschoteld krijgen 
en hiervoor een oplossing uitwerken. Voor 
Team Design moeten de deelnemers met 
gegeven grondstoff en een constructie 
bouwen om een bepaald probleem op te 
lossen.

Studenten kunnen zich in groepjes van 
twee of vier inschrijven om aan één van 
deze categorieën deel te nemen. Volg het 
evenement op Facebook: EBEC Leuven 
2017!

6

LEUVENLBG NAMELBG NAME

Wednesday 1st March 2017
Agora Leuven 10:15 am

European BEST Engineering Competition
Local Round

Case Study Team Design

Categories

@EBEC_BEST

European BEST
Engineering
Competition

Challenge your Engineering Skills

Participate with up to 4 Students
Advance to the National Round
Win Prizes!

Sign up: www.bestleuven.eu/ebec-leuven/
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How to get there 

Address
Brabantlaan 1, 3001 Leuven (Researchpark 
Haasrode)

By Bike
A 15min trip from Leuven/Heverlee.

By Shuttle Bus
We provide a shuttle bus between 
parking Bodart and the Brabanthal. This 
bus departs each half hour, starting from 
9h30, 10h 10h30, 11h,...

Another shuttle bus departs every half 
hour from the campus, at Celestijnenlaan 
200A!

By car
From the E40: take exit 23a and follow 
Haasrode. At the second traffic light go 
right. On the left side you find the hall.

From the Tiensesteenweg (N3): at the 
intersection with Meerdaalboslaan drive 
on the N25. At the first traffic light go left. 
On the left side you find the hall.

Public Transport
Train: The station is located about 3 km 
from the Brabanthal. Continue by bus.

Bus: During weekdays line 4 and 630 go 
from Leuven station to the hall. For more 
information look on www.delijn.be.

Agenda 

Official opening of VTK Jobfair for students

Start of lunch

End of lunch

Start of prize ceremony in foyer for all students who 
registered

End of the VTK Jobfair

10:00

12:00

15:00

17:00

17:15



99
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Bedrijven 
 Pfi zer  •  BAM Contractors  •  CNH  •  Arcelor Mittal  •  Aquafi n  •  
Engibex  •  Dynamic Design Solutions  •  TAG  •  Punch Powertrain  

•  MCA Benelux  •  Delaware  •  Cisco  •  Alten  •  Antwerp 
Space  •  Materialise  •  AB InBev  •  Elia  •  Audi  •  Luciad  •  
Flanders Make  •  Televic  •  Twipe  •  OM partners  •  Worldline  

•  Cargill  •  Quality by Design  •  IBA  •  TOTAL  •  AE nv  •  
Arcadis  •  Ormit  •  Cognizant  •  Sertius  •  Umicore  •  Sioux  
•  Artes Group  •  ASML  •  Stadsbader  •  Tenneco  •  Colruyt 
Group  •  Bpost  •  Hays  •  Air Products  •  Cegeka  •  Damen 

Naval Shipbuilding  •  Strabag  •  Eiff age  •  Technicolor  •  Jan De 
Nul  •  MediaGeniX  •  Eastman  •  Colas  •  EASI  •  Exellys  •  
IFP School  •  Democo  •  ARHS group  •  Imec  •  ExxonMobil  •  

VikingCo  •  Greenfi sh  •  UNILIN  •  Altran  •  Plus Profi les  •  Atlas 
Copco  •  Van Laere  •  Accenture  •  Thales Alenia  •  Borealis  •  
Jacobs  •  EY  •  3M  •  Capgemini  •  PEC  •  DEME  •  HR RAIL  
•  VTK  •  NXP  •  Peak6  •  Stabo  •  Proximus  •  DAF trucks  •  

Skyline  •  ACA IT-Solutions  •  Nalys  •  BASF  •  ENGIE  •  Nokia  
•  Axxes  •  IE-net  •  Kapernikov  •  AXA  •  Evonik  •  Siemens 

Industry Software NV  •  Monsanto  •  Besix  •  CGI  •  Groep Van 
Roey  •  PwC  •  AKKA  •  Devoteam  •  Prodrive Technologies  

•  Xenit  •  Trend Miner  •  Janssen Pharmaceutica (J&J)  •  TMC  
•  Vlerick  •  Eurofi ns  •  Sweco Belgium  •  Strand associates 

consulting  •  Melexis  •  Ipcos  •  Esko  •  Nobel Biocare  •  QPinch  
•  Softathome  •  GFI  •  ON Semiconductor  •  Sodeva  •  Green 
IT Globe  •  Commsquare  •  Milcobel  •  Sabic  •  Real Dolmen  
•  Rombit  •  FIS  •  Cochlear  •  AmecFW  •  GuardSquare  •  
CSC  •  MOW  •  Deloitte  •  Lamifi lFranki Construct / Willemen  
•  KULeuven  •  Beaulieu International Group   •  Gig. Tech   •  

Unleashed   •  Talentus
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Registration required at http://www.ieee-sb-leuven.be/
Non-students should register at http://www.�tce.be/

Build your own 
long range plant monitor!

IEEE student branch Leuven
http://www.ieee-sb-leuven.be

Tuesday, February 28th 2017 
B91.100, Kasteelpark Arenberg 10, Heverlee

Responsible editor: IEEE SB: info@ieee-sb-leuven.be

easics

18:30

19:00

19:10

19:40

20:00

21:00

Registration

Welcome

Open Source IoT Prototyping
Frederik Santens, IoTBE

CloudGate as LoRaWAN basestation
Timothy Van Wonterghem, Option

Build and program sensor
TELEMIC, ESAT

Reception
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Berichten 

Sumo Robot Competitie: 
Integratie
Maandag 27 februari, 19h30, ESAT lokaal 
02.58 

Ook dit jaar organiseert IEEE Student 
Branch een Sumo Robot Competitie 
later dit 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! 

In het eerste semester leerden we werken 
met motoren, sensoren en bouwden we 
ons eerste frame. De volgende sessie gaat 
over het integreren van al deze zaken tot 
een operationele robot. Geen probleem 
als je de eerste sessies niet volgde. Met 
de materiaal- en infopakketten die we 
aanbieden, kan je deze makkelijk inhalen!

Meer info: www.ieee-sb-leuven.be/
integration2016. Iedereen welkom!

Theokot gesloten
Deze vrijdag is het theokot dicht, maar we 
zien jullie allemaal graag op onze JobFair 
in de Brabanthal!

2BIC (2Bergen Information 
Centre)
Problemen bij het zoeken naar de 
gepaste informatie voor je opdracht? Is 
het moeilijk om uit de grote hoeveelheid 
informatie juist dat te filteren wat je écht 
kan gebruiken?

Bibliotheek 2Bergen wil je daar graag 
bij helpen met verschillende informele 
workshops waarbij je kan oefenen en 
vragen stellen. Neem snel een kijkje 
op onze website https://bib.kuleuven.
be/2bergen/2bic en aarzel niet om met 
je vragen ons te contacteren via 2bic@
kuleuven.be We starten op 27 februari!

Having trouble finding the appropriate 
information for your assignment? Feeling 
overwhelmed by all the available 
information and finding it difficult to filter 
what you really can use?

The 2Bergen library would like to help you 
in various informal workshops where you 
can practice and ask questions. Take a 
look at our website https://bib.kuleuven.
be/2bergen/2bic and don’t hesitate to 
contact us with your questions via 2bic@
kuleuven.be  We start at the 27th of 
February!
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Ontspanning

Raadsel
Drie mannen gaan naar het galabal van VTK Gent waar ze ‘s avonds een hotelkamer 
huren voor €30. Ze gaan naar hun kamer en op het moment dat de piccolo naar boven 
komt met hun bagage geef deze hen 5 euro terug omdat er een speciale korting was in 
het hotel. De 3 mannen beslissen elk 1 euro te houden en de piccolo samen de overige 2 
euro als fooi te geven. Als ze hun uitgaven echter samentellen zitten ze met een probleem, 
het zijn namelijk maar industriële ingenieurs. 

Elke persoon betaalde 10 euro waarvan hij 1 euro terug kreeg en ze gaven de piccolo 2 
euro fooi. Als men dit optelt is dit: 3 x €9 + €2 = €29

Wat is er met deze €1 gebeurd? 

Het antwoord van vorige week was en ‘Landkaart’. Stijn Cambie wist dit en mag zijn 
duoticket komen afhalen op blok 6.

Domste mop van de week
Wat zegt Usain Bolt tegen zijn vrouw?

Sudoku
Jamaicin’ me crazy
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