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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (3/3)
22u00 - ...

Deutsche Fest

‘t ElixIr

17u00 - ...

BBQ & Beerpong

Theokot

20u00 - ...

Revue

Koelisse (Alma 3)

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Ijshockey

Ijsbaan Leuven

Projectvoorstelling ‘de reis’

Aula 2e hoofdwet

19u30 - ...

Microsoft presentatie

Aula CW

20u00 - ...

Revue

Koelisse (Alma 3)

20u00 - ...

2.5 Cantus

Pavlov

21u00 - ...

Fakbar open & UEFA match

‘t ElixIr

20u00 - ...

Revue

Koelisse (Alma 3)

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Tiroler TD

Rumba

Deutsche Brunch

Theokot

21u00 - ...

Filmavond Halbzeit geht los

Theokot

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (4/3)

23u00-24u30
Dinsdag (5/3)
13u00-13u30

Woensdag (6/3)

22u00-06u00
Donderdag (7/3)
11u00-14u00
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (4/3)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (5/3)

Woensdag (6/3)

Donderdag (7/3)

Vrijdag (8/3)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Voila, ik kan stoppen met praeses zijn. Ik kan stoppen met mijn thesis. Ik kan geld
beginnen verdienen. Het was dan ook onmogelijk om op de Jobfair van vorige week géén
job te vinden. :) Maar ach, thesissen is zo leuk, en praesestekstjes schrijven ook. En geld,
waarvoor zou ik dat nodig hebben? De drank in ‘t ElixIr wordt al bijna gratis weggegeven.
Mijn besluit staat vast, ik blijf nog wel eventjes op de schoolbanken zitten. En dan kan ik
volgend jaar gewoon nog eens naar al die bedrijfsetentjes gaan ... goh, wat een slimme
beslissing!
Deze week kijk ik al uit naar het rolletje dat ik mag spelen in Revue. Het gaat veel
improvisatievermogen vergen, want mijn rol is me niet echt op het lijf geschreven ... Kom
dat zien! ;) En vrijdag gaan we met z’n allen naar het Galabal van VTK Gent, dat wordt nog
eens een epische avond. Hopelijk schofferen we de buschauffeur niet te erg ...
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Daar zegt Rien zo iets hé; stoppen met studeren en beginnen werken. Ik heb de knoop
voor mezelf doorgehakt deze week: Dat ga ik doen! Misschien in een fabriek, op een
bureautje of op een baggerboot. En dan nog: in België of aan de andere kant van de
wereld? Spannend! Spannend! Spannend! Dat extra jaartje in Leuven blijven paljassen ga
ik aan de rest overlaten.
En Rien, voor ge kunt stoppen met uw thesis, moet ge er wel eerst aan beginnen natuurlijk
:)
Groeten!
Marv (vice@vtk.be)
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Sport
Sportquiz!
Op woensdag 13 maart organiseert VTK sport voor jullie een sportquiz! Ben je dus ook
een sportfanaat? Spendeer je ook uren achter je TV om al die sporten op te volgen? Dan
is dit zeker iets voor u! Schrijf je dus via de VTK-site in, in ploegen van 4 en waag je kans.
Er zijn alvast mooie prijzen te winnen. Place to be: Audtitorium G op de C200. Inkom per
ploeg: €4
Robin (sport@vtk.be)

Activiteiten
Galabal des Vlaamse Technische Kring
Het is weer zover, ons jaarlijks hoogtepunt van stijl en klasse komt er weer aan. Vind
voor jezelf dus al maar het mooiste meisje van de stad en zorg ervoor dat jouw chique
kleren ook al klaar staan want dit jaar zal het galabal weer één van de gebeurtenissen
van het jaar worden. Dit jaar zal het Galabal des Vlaamsche Technische Krings
doorgaan op 15 maart in Birmingham Palace, een toplocatie in hartje Brussel. Kaarten
zijn beschikbaar vanaf 6 maart in het Theokot.
Het galabalteam (galabal@vtk.be)
Win een limousine!
Heb jij een kaartje voor het Galabal des Vlaamsche Technische Krings en wil je dit jaar in
pure decadente stijl arriveren in een limousine, neem dan een foto van jezelf in het thema
“gala” en tag ons op de foto!! Voor het volledige reglement bezoek onze facebook-page
of vtk.be/on/galabal.
Het galabalteam (galabal@vtk.be)

Cultuur
Screening The Ghost of Piramida 12/02/2012 - Aula Tweede Hoofdwet
Op het eiland Spitsbergen in de Noorse archipel Svelbard, niet ver van de Noordpool,
werd in de vorige eeuw de Sovjet-mijnbouwplaats Pyramiden gesticht. De Russen die
er gingen werken, kwamen met de hoop op een beter bestaan, maar die droom was
een kort leven beschoren. Inmiddels is de nederzetting reeds lang verlaten. Drie leden
van de Deense band Efterklang gaan erheen om de sfeer te proeven en geluiden op te
nemen voor een nieuw album. Overal wordt op getikt, langs geritseld en in geblazen.
De bandleden schuiven planken heen en weer, klimmen in buizen en leggen het geluid
vast van stapels Sovjet-documenten die op de grond vallen. De beelden van Efterklang
worden afgewisseld met archiefmateriaal van een voormalig inwoner, die in 1946 naar de
nederzetting migreerde. In voice-over vertelt hij over het leven daar: de verwachtingen, het
werk, de gewenning aan het extreme klimaat en hoe de inwoners tijdens een skiwedstrijd
eens oog in oog kwamen te staan met een ijsbeer. Het fotogenieke Pyramiden, destijds
ook wel ‘de parel van de Sovjet-Unie’ genoemd, liet zich toen al dankbaar vastleggen. En
ook nu blijken de verlaten gebouwen, met de foto’s nog aan het afbladderende behang,
de serene omgeving goed te complementeren.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
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M wants YOU!
Creatief talent? Wil je de buitenwereld wel eens laten zien wat je kan? Open M geeft
(amateur)kunstenaars de kans om hun werk op een unieke locatie aan een groot publiek
te tonen. Daarnaast krijgen de kunstenaars de kans om nauw samen te werken met een
curator en andere kunstenaars. Kortom: een echte buitenkans voor iedereen die een
plaats wil veroveren in een museum.
Open M wil de grote verscheidenheid aan hedendaagse beeldende kunst in de
schijnwerpers plaatsen. Alle disciplines binnen de beeldende kunsten komen in
aanmerking: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek, video, fotografie,
installatie en performance. Voor meer info: www.mleuven.be
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Een rustige week en dan vliegen we er weer in!
Er zijn weer teveel carnavalsfeestjes, zatte avonden en nachten met weinig slaap
gepasseerd. Daarom is er jammer genoeg geen speciaal thema feestje deze week.
Halftime houdt zondag echter onze Fakbar open, dus zij zullen zeker wel voor heel wat
ambiance zorgen! Dinsdag tonen wij de match Manchester United - Real Madrid weer
op groot scherm, dus voetballiefhebbers kom zeker af. Donderdag komt Farma opnieuw
“losgehen” dus ook weer iets om naar uit te kijken. Nu het belangrijke nieuws: Volgende
week is het zover, Jungle Party! Wij bedekken heel de Fakbar met een groot grastapijt en
zetten ze vol met jungle planten. Als er iets is dat je dus niet mag missen, is het dit feestje
wel. Tot in ‘t ElixIr!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Onderwijs

Informatie Masterproef
Vorige week werden presentaties gegeven omtrent plagiaat, wetenschappelijk schrijven
en LaTeX aan laatstejaars die hun masterproef moeten maken. Deze presentaties kan je
nu ook terugvinden op https://eng.kuleuven.be/studenten/masterproef/index.html.
Summerschools
Op deze website zet de faculteit regelmatig informatie over Summerschools:
https://eng.kuleuven.be/english/education/internationalisation/summerschools. Hou het in
het oog!

Bedrijvenrelaties

Microsoft
Op 5 maart komt Microsoft zichzelf presenteren aan de masterstudenten
Computerwetenschappen. Het zal vooral gaan over de carrièremogelijkheden voor young
graduates, meer bepaald over het 2 jaar durende MACH (Microsoft Academy for College
Hires) programma.
Studeer je binnenkort af in de master Computerwetenschappen en ben je geïnteresseerd
in wat Microsoft te bieden heeft? Kom dan op dinsdag 5 maart naar de aula van CW. De
presentatie start om 19u30. Inschrijven kan op http://on.vtk.be/microsoft.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Halbzeit geht los!
Omdat we na 2.5 jaren zwoegen op die vervelende cursussen amper nog den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Omdat we het wel even gehad hebben met al
die wiskundige brol. Maar toch vooral om te vieren dat we halverwege onze studies
zitten, houden we officiëel een week Unterbrechung! 1 week lang geht Halbzeit los!
Deutsche Fest
Knallende Bier Putsch van Halftime! Om direct de Anschluss te maken met de rest van
de Halbzeit Woche, vliegen we er zondagavond al direct in. Haal die Lederhosen boven,
steekt nog ein Bratwurst binnen, stof uw Flügelhorne af en fris uw Schlagerkennis op en
kom vooral keihard jodelen in Fakbar ‘t Elixir! Prost!
BBQ & Beerpong
Halbzeit’s sehr vlezige BBQ*, 100% paardenvleesvrij! Voor diegenen met een geweldig
Fingerschpitzengefühl: een gründliche Beerpongcompetitie.
Haal die ballen boven, zet die broeksriem wat ruimer en kom fressen op de Halbzeit-BBQ!
2.5 Cantus
De Duitse cultuur kan natürlich nicht zonder ein Bierfest en bij Halbzeit kunnen we ook niet
zonder! Kom verkleed als duo en krijg 1 euro korting! Kom verkleed als paaseieren en krijg
persoonlijk een knuffel van de schrijver van dit tekstje! (PS: Halbzeit kan de knuffels niet
garanderen). Tickets te koop in het Theokot telkens van 12u35-14u00!
Bier: 10 euro/ Wasser: 4 euro/ Verkleed als duo: -1 euro
Deuren: 20:00/ Io Vivat: 20:30
Tiroler TD
Halbzeit VTK en Apollonia stellen met sehr veel trots de Tiroler TD voor! Voor diegenen
die nog steeds Heimweh hebben naar de skipistes, die stiekem iedere dag hun tiroolse
danspasjes oefenen, voor zij die gewoon graag leer dragen, voor de Wursten-liefhebbers
en ook gewoon voor iedereen die graag Los Geht: De Tiroler TD!!
Haal die lederhosen boven, fris uw accordeon-skills op, draai vlechten in uw haren, steek
die laatste hap Sauerkraut binnen en komt allen naar de Tiroler TD!
Maak ook kans om een Iphone te winnen met uw inkomstbandje! €3/€3.5(VVK/AD)
Deutsche Brunch
Ontkateren na de Tiroler TD kan met stijl op de Deutsche Brunch! Speck und Ei mit
Bratkartoffeln und Tomaten für nur 1.5 euro! Frisch gepresster Orangensaft für 1 euro! Spek
met ei, gebakken pattatjes en tomaten voor slechts 1.5 euro! Versgeperst sinaasappelsap
voor 1 euro! Vanaf 11u tot 14u aan het Theokot!
Filmavond
Deze spetterende Deutsche Halbzeit Woche wordt afgesloten met een zonodig nog
spetterenderderderderderdere filmavond! 21h aan het Theokot. Film van de avond is
natürlich (hoe kan het ook anders?) Beerfest! Bitterballen, popcorn, chips, nootjes en veel
drank zullen ter uwer beschikking worden gesteld voor een sehr kleine bijdrage! Verder is
er voor de liefhebbers de mogelijkheid de film kijken met drankregels: http://www.lazydork.
com/movies/beerfest.shtml. Schluss!
Groetjes Halftime!
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Revue

Zij die ons actief volgen weten dat het deze week Revue-week is. Ben je benieuwd wat
‘Dierckx Never Dies’ zal brengen en heb je al kaarten? Dan verwelkomen we je graag één
van de komende dagen in ‘De Koelisse’ onder Alma 3. Heb je nog geen kaarten maar wil
je toch zo graag zien wat deze Revue zoal allemaal te bieden heeft? Geen paniek! Nu
maandag doen we een extra verkoopdag. Van 11u30 tot 14u00 kan je de laatste ‘Dierckx
Never Dies’-tickets in het Theokot proberen te bemachtigen. Wees er wel snel bij want op
= op! Op de avond voor de voorstelling kan je altijd nog proberen aan de kassa een ticket
te kopen, maar we kunnen je dan uiteraard niet garanderen dat er nog plaats is.
Voor zij die al een week zitten te wachten welke prof nu welke uitspraak heeft gedaan:
hierbij de proffen:
De prof die vindt dat een student op een mondeling examen geen gevoel voor humor
heeft, is niemand minder dan professor Dierckx die deze uitspraak deed op de POC van
de eerste en tweede bachelor.
Vervolgens is er professor Creemers die vindt dat je solliciteert voor een buis als je 20
minuten te laat de les binnenkomt.
Onze laatste uitspraak is van professor Dutré die weet dat de paasvakantie geen échte
vakantie is voor burgies.
Via deze weg willen we ook iedereen danken die grappige uitspraken heeft ingestuurd!
Andere grappige uitspraken blijven steeds welkom op: revue@vtk.be
Revue (revue@vtk.be)

Varia

Jobfair Ekonomika
Wil je loopbaanmogelijkheden in de financiële sector (bank & verzekeringen) verkennen?
Ben je op zoek naar een stage of vakantiejob in die branche? Wat doet een actuaris, en
waarom scoort dit beroep jaar na jaar zeer hoog in diverse job rankings (zie bijv. http://www.
vacature.com/blog/de-10-beste-en-slechtste-jobs-voor-2012 en http://www.careercast.
com/content/10-best-jobs-2012-2-actuary)? Hoe gebruikt de actuaris wiskundige en
statistische technieken en concepten?
Heb je interesse in de opleidingen Master in de Verzekeringen en Master in Financial &
Actuarial Engineering (MFAE) van de KU Leuven? Wil je weten hoe je deze opleiding
efficiënt kunt combineren met bijv. een Master in de wiskunde?
Kom dan zeker naar het Career Event in Insurance, Financial & Actuarial Engineering op
maandag 4 maart, 16u-19u in de kapel @FEB.
Graag asap inschrijven via www.ekonomika.be/jobfair.
‘De Reis’: de ervaring van je leven!
Ben je 1e masterstudent (bij voorkeur WTK, ESAT, Energie, CW, BOKU) en heb je deze
zomer nog niets gepland? Kom dan zeker dinsdagmiddag eens luisteren nu dinsdag vanaf
13u in de Aula van de Tweede Hoofdwet! Kanaal Z en Jan De Nul bieden jou de kans om
mee te mogen draaien op een echt Jan De Nulproject op een exotische locatie en daar
nog een mooie tv-reportage aan over te houden ook. :) Je hoort het, dit is de kans van
je leven! Tijdens de infosessie krijg je alle informatie en kan je je desgewenst al meteen
inschrijven om mee te doen aan de selectie.
Voor meer info over deze geweldige gelegenheid, check zeker: www.facebook.com/dereis
Rien (praeses@vtk.be)
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Let’s kick some Ghent ass! Soirée Pratique: Pimp your Sumo-bot II
maandag 4/3 @ mech (Fablab)
IEEE SB Ghent has challenged us for a Sumo Robot Battle on Tuesday April 30th. (http://
ieeesb.elis.ugent.be/nl/welek/robot/2013). Off course we can’t loose our face, therefore
we’ll organize some sessions to pimp your robot! Today (4/3/2012, 19u30 @ Fablab (MECH)
) we’ll have a look at our chassis. The session is primary intended (but not exclusively) for
people that followed the Soirée Pratique sessions of the previous semester, therefore, to
participate we expect that you have already something of a robot, or you are
willing to create it on your own. All documentation of the previous semester is still online to
help you create one! (http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques).
The IEEE SB Soirée Pratique Team
ITHAKA
Van 27 tot en met 30 maart vindt de eenentwintigste editie van ITHAKA plaats in het
hart van Leuven, Muntstraat 3. LOKO, de Leuvense studentenraad, nodigt dit jaar 15
jonge kunstenaars uit om te werken rond het thema monumentaliteit, dat aansluit bij de
historische gebouwen. Het beeldende kunstenfestival biedt naast deze expositie ook een
gevarieerd programma van randanimatie aan. De toegang voor zowel de tentoonstelling
als de randanimatie is volledig gratis.
Voor meer informatie:
Katinka Vandevelde, coördinator LOKO Cultuur, katinka.vandevelde@loko.be, 0478 20
73 74
Annelies Roose, stafmedewerker LOKO Cultuur, annelies.roose@loko.be, 0479 26 25 54
U kan ons ook volgen op Twitter, Facebook en via http://ithaka21.wordpress.com
Groepje vrienden
Onze volgende activiteiten vallen volgende week dinsdag 12 maart. Onder de middag
verkopen we cheape hotdogs aan zowel het Theokot als de C200. ‘s Avonds organiseren
we maar liefst twee activiteiten: om 20u gaan we met z’n alle quizen in het Van Den
Heuvelinstituut. Ben je niet van de slimsten? Geen probleem: er zal ook een zuipprijs zijn!
Inschrijven kan door een maitlje te sturen naar kristof.frnsn@gmail.com. Vanaf 21u (of na
de quiz) kan je dan terecht in onze fakbar ‘t ElixIr waar we gaan bewijzen dat we naast de
slimsten ook de grootste zuipers zijn tijdens een heuze interkringenzuip. Neem dus zeker
al je vriendjes van andere kringen mee.
Jas kwijt in ‘t ElixIr
Gisterenavond (donderdag 28/2) ben ik mijn jas in het elixir kwijt gespeeld. Mijn jas is een
licht blauwe O’neill skijas met zwarte strepen. Hij zat dicht bij de kickertafel.
Sylvain Rosseeuw (sylvainrosseeuw@msn.com)

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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
Bakske Week 4 - p. 13

p. 14 - Bakske Week 4

Raadsel week 4
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan een winnaar die twee tickets voor cantusweek wint. Niet
gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
In de naam van een boom wordt elke letter vervangen door zijn volgnummer in het
alfabet (a=1, b=2, c=3...). Het product van deze getallen is 120. Van welke boom zijn we
begonnen?
Lauren (raadsel@vtk.be)
Voor de moedigen ...
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GEEFT

RUIMTE AAN

TALENT

>< OPROEP VOOR BEELDENDE KUNSTENAARS UIT VLAAMS-BRABANT ><
WWW.MLEUVEN.BE/OPENM >< WWW.VLAAMSBRABANT.BE/OPENM
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