
semester 2 week 7

Wekelijks gratis informatieblad van VTK
27 maart 2017 -  16 blz. - 750 ex.

het laatste voor de paasvakantie. 

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

22u  Happy Hour       ‘t ElixIr

Beste lezer
De paasvakantie staat al weer 
voor de deur. Of je van de 
gelegenheid gebruik maakt om 
je leerstof wat bij te werken of 
om nog eens een goed feestje te 
bouwen, wij gaan er alleszins ook 
2 weken even tussenuit, maar niet 
getreurd! Na een welverdiende 
vakantie zijn we weer terug met 6 
extra weken vol vertier.  

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

De beiaardcantus en het galabal in 1 week, 
wat een afsluiter voor de paasvakantie! 

VRIJDAGVRIJDAG

21u  Proff entap       ‘t ElixIr
19u45 Presentatie Materialise Oude Molen

12u45 VTK Bureau 10 ELEC B91.200
18u  Beiaardcantus       Ladeuzeplein

22u  Danslessen       UCLL

22u  Galabal        Dock 3
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Vicewoordje
Vrienden en vriendinnen

Ik hoop dat iedereen vorige week heeft genoten van mijn 
acteertalent op Revue of van de geweldige Existenzweek! Ik 
was althans enorm tevreden om te zien wat twee van onze 
werkgroepen weer hebben neergezet deze week!

Deze week wordt er ook eentje om nooit te vergeten! 
Beiaardcantus en Galabal! Zelf ben ik dinsdag, woensdag 

en donderdag niet op kot voor bonnetjes of om gewoon om te chillen aangezien ik een 
beetje verantwoordelijk ben op de Beiaardcantus en daar dus 3 dagen meewerk aan de 
grootste Beiaardcantus ter wereld!

Geniet van deze epische en onvergetelijke week, want twee evenementen van dit genre 
op 1 week wordt een unieke gebeurtenis! Hopelijk kan ik jullie begroeten op een van deze 
evenementen!

Xoxoxox

Jurgen

Praeseswoordje
Beste lezers

Ik heb het gevonden! Ik geef mijn studies als ingenieur-architect 
op en wordt voltijds acteur in een toneelvereniging! Revue heeft 
mijn ogen geopend.

Aangezien ik niet genoeg daarmee kan verdienen ga ik me 
ook bezighouden met het organiseren van super coole unieke 
evenementen, zoals de Existenzweek. 

Ik hoop dat ik zo terug zin kan geven aan mijn leven. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook wat 
tijd over te hebben om helemaal scheef te gaan op een beiaardcantus en op galabals, 
aangezien ik me daar als een walvis in het water voel.

Deze week is de laatste rechte week richting de paasvakantie, jeeej joepie vakantie, 
chocolade eten, gezellig in de zon liggen,... Helaas enkel voor de mensen wiens thesis 
quasi af is, lolz bestaan deze zelfs. Gelieve u te melden bij praeses@vtk.be

Tot komende week!

Lots of love

Lukas
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Acco AV

Op 25 april 2016 zal de Algemene Vergadering van Acco plaatsvinden. Indien u beschikt 
over een Acco aandeel en zelf niet van plan bent om naar de AV te gaan, vragen we 
u graag om bijgevoegd volmachtspapier in te vullen en dit in de doos in het Theokot 
te steken. Zo kunnen jullie studentenvertegenwoordigers met genoeg stemmen jullie 
belangen verdedigen op de AV.

Omdat gezonde concurrentie het allemaal wat leuker maakt, zijn we “toevallig” in een 
wedstrijd beland met Medica om ter meeste volmachten. Zij denken dat ze met hun groter 
aantal studenten kunnen winnen van ons. Laten we ze het tegendeel bewijzen!

PS: Gelieve het 3de lijntje voor naam en voornaam gevolmachtigde open te laten, zodat 
de volmachten op het moment zelf onder de aanwezige studentenvertegenwoordigers 
verdeeld kunnen worden.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij het cudi-team tijdens de openingsuren of 
op cursusdienst@vtk.be.

Alvast bedankt!

Deadlines cudi

Gezien de paasvakantie voor de deur staat, beginnen sommige studenten al te stressen 
voor de examens. Voor de meer stressbestendige studenten die hun boeken nog 
niet zijn komen halen, hebben we enkele deadlines. Omdat wij blijkbaar ook moeten 
studeren, gaat de laatste week met normale verkoop door vanaf maandag 8/5. Het 
laatste openingsmoment die week zal vermoedelijk donderdagmiddag of -avond zijn. 
Eens dit laatste openingsmoment gepasseerd is, worden alle bookings verwijderd, 
en alle handboeken terug gedaan naar Acco. De week van 15/5 vallen onze laatste 
openingsmomenten, waar de laatste cursussen first come first served kunnen afgehaald 
worden.

Het cursusdienstteam

Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30-14u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30        12u30-14u & 18u-19u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30-14u    22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u30-14u & 18u-19u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Closed         Closed
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Evenementen

ma
27

Wokavond
THeoKoT  | 18u00

Maandag 27 maart kan je 
lekkere wok komen eten in het Theokot! 
Zo hoef je zelf je potje niet te koken en kan 
je lekker genieten van zowel vegetarische 
wok als wok met vlees! Dit vanaf 18u tot 
20u30 ! Inschrijven kan via de link op het 
facebookevenement.

1 portie wok (met of zonder vlees): €4

Wok à volonté (met of zonder vlees): €7

Frisdrank/Stella: €1

di
28

Proffentap
‘T elIXIR  | 21u00

Het is weer zover! Proff en 
wisselen dinsdagavond het lesbord in 
voor een tapkraan in onze geliefde fakbar. 
We beginnen met de uitreiking van de 
Gouden Krijtjes en daarna zullen ze het 
eerste gratis vat aftappen. Kom zeker af 
om eens een babbeltje met hen te slaan 
of kom gewoon gezellig met je vrienden 
genieten van het gratis vat!

di
28

Presentation 
Materialise
oude MoleN  | 19u45

Materialise is the backbone of the 3D-print 
industry. It supplies Software components 
to all major players in the industry. Next to 
that Materialise has the biggest 3D-print 
workshop in Europe.

Finally it off ers a service for surgeons 
designing surgical models, surgical guides 
and custom-made implants.

 FREE RECEPTION FOR ALL!

A presentation in buff et format

• Find your dreamjob at Materialise

• 3D print technologies -or-

• Some ten recipes for successful 
team work

Would you like to be surprised by our 
workshop presented to you as a buff et? 
Come to our workshop in auditorium 
Oude Mole at 19h45 and learn more 
about the software activities @Materialise

Registreren: https://www.vtk.be/en/form/
index/6471/

wo
29

VTK Bureau 10
eleC B91.200  | 12u45

Het is alweer tijd voor het laatste 
VTK Bureau voor de Paasvakantie! Zorg 
dat je dit zeker niet mist, anders moet 
je drie weken wachten voor je jouw 
onderwijsmening weer in de groep kan 
smijten. Registreren voor een gratis 
broodje en drankje kan zoals altijd via 
on.vtk.be/bureau!

vr
31

Galabal
doCK 3 | 22u00 | €15/€20

Deze vrijdag is het zover, het 
Galabal des Vlaamsche Technische 
Krings komt er aan. Wij nodigen jullie 
vanaf 20u30 allemaal uit op de receptie 
in de salons van het kasteel van Arenberg, 
vanaf daar zullen dan ook de bussen 
vertrekken richting de locatie. Als je zelf 
naar Dock 3 gaat ben je daar welkom 
vanaf 22u. 
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Tickets zijn nog steeds beschikbaar, elke 
middag in het Theokot, zolang de voorraad 
strekt. Twijfel dus niet langer en maak er 
samen met ons een onvergetelijke avond 
van.

Link voor busreservatie: on.vtk.be/bus

wo
19

Alma 2 cantus
AlMA 2  | €13/€16

21u30 deuren 22u00 io vivat

Na de paasvakantie staat de Alma 
2 cantus weer op de agenda. VTK 
organiseert samen met Medica op 19/4 
deze massacantus. Kom op dinsdag 18/4 
je kaarten kopen in het theokot om 12u30.

wo
19

IAESTE-BEST Quiz
Aud 200G | 20u00

Ken jij de steden van de wereld 
als je broekzak? Staat de tabel van 
Mendeljev in je geheugen gegrift? Kan 
jij het getal pi, 100 cijfers na de komma 
opzeggen?

IAESTE en BEST slaan de handen in 
elkaar voor een geweldige quiz. Verwacht 
vragen uit allerhande thema’s: muziek, 
wetenschap, geschiedenis, …

Prijs? 15 euro per team (4-5 personen)

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
volgende link: https://docs.google.com/
forms/d/1uPxgzwUOP6jyv6xk5WGoJdzIa
pTLhxNgoT2YJsp6DPc/edit

Nadien kunnen jij en je vrienden deze toff e 
avond verder zetten op ons fakfeestje in 
het Elixir!

Vragen? Contacteer ons via:

Email: iaeste@vtk.be

Facebook: facebook.com/iaeste.belgium.
leuven

Voor meer informatie: http://www.iaeste.
be

do
20

Casino Night
THeoKoT  | 20u00

Ja hoor, VTK Cultuur brengt 
Las Vegas naar het Theokot! Haal je 
beste pokerface naar boven of amuseer 
je op één van de andere spelen in het 
VTK Casino. Fans van de alom bekende 
Pokerchamps, niet getreurd! Er zijn 
een aantal tafels beschikbaar voor 
de pokerwedstrijd, maar de plaatsen 
zijn beperkt. Inschrijven hiervoor kan 
binnenkort op de website en verdere 
vragen worden met plezier beantwoord 
op poker@vtk.be. And may the odds be 
ever in your favour!

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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Galabal des 

Vlaamsche Technische Krings

VR / 31 / 03
22u — Dock 3 — Antwerpen

TICKETS: €15/20 (L/NL)
VVK@THEOKOT

6MORE INFORMATION: VTK.BE/ON/GALABAL

DJ CROSS
MICHAEL MIDNIGHT

PARTYSHAKERZ FT. JOLENE & SAKSO 

FREAQUENCY
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Berichten

Studiekeuzedag op 26 april 2017
Deze infonamiddag is bedoeld voor bachelorstudenten (burgerlijk ingenieur, niet burgerlijk 
ingenieur-architect) die voor de eerste keer vakken uit de 2e fase opnemen of hun hoofd/
nevenrichting-keuze nog moeten maken. 

• 13-14 u. presentatie over keuze - auditorium K00.07

• 14-15 u. presentatie over keuze - auditorium K00.07

• 13-16 u. infomarkt in Campusbibliotheek Arenberg

• aansluitend: opleidingsbezoeken (registratie gewenst!)

meer informatie: http://eng.kuleuven.be/studenten/programmas/infoBa2.html

7
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Existenzweek
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Werkgroep cantus 

Commilitones,

Tot onze grote vreugde is het binnenkort weer zover, de Leuvense beiaardcantus! Voor 
sommigen is het al jaren geleden, voor anderen iets nieuws dus daarom zullen wij onze 
uiterste best doen om jullie er wat meer over te vertellen. Dit jaar is de zesde editie van 
een evenement dat begon in het jaar 2000, als viering van het 575-jarig bestaan van de 
KULeuven. Sindsdien is het gehouden om de drie jaar, op de derde editie na.

Het beiaardlied is een lied dat straalt van blijheid. Het gaat over de periode onmiddellijk 
na de donkere Middeleeuwen wanneer Vlaanderen haar hoogtepunt kent en iedereen 
vervult is van optimisme. De beiaard zelf is een enorm klokkenspel van minstens 23 
klokken, opgehangen in een toren. Daarom speelt in de eerste strofe de beiaard ‘van al 
uw torentransen’ , vanop de rondgangen van de toren.

In de tweede strofe gaat het over zegeboden en zegewagens, hoewel dit niet op een 
specifieke overwinning duidt. Het lied is pas geschreven in de 19de eeuw, zoals zovele 
liederen in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd tegen de Franstaligen.  De derde en vierde 
strofe gaan tenslotte nog over hoe mooi de Vlaamse kunst wel niet was. Zo gaat het 
nog over landjuwelen, wedstrijden die nog steeds gehouden worden waar iedereen een 
zelfgemaakt lied mag komen brengen.

Over de beiaard in Leuven zelf is ook nog van alles te vertellen maar ik zal het kort proberen 
te houden. De bibliotheek is in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers platgebrand en 
de klokken zijn gesmolten maar een nieuwe bibliotheek is aan het eind van de oorlog ons 
door de Amerikanen geschonken. Daarvan zijn nog steeds allerlei verwijzingen te vinden 
zoals de 48 dakraampjes (toen telde Amerika nog 48 staten), de talloze inscripties op 
de stenen, de Amerikaanse adelaar die samen met de Vlaamse leeuw de vijandelijke 
slang verslagen en zeker niet onbelangrijk, 48 klokken voor de gloednieuwe beiaard. Aan 
de beiaard zijn nog een hoop aanpassingen gebeurd maar het belangrijkste is dat de 
Leuvense beiaard met 63 klokken op de Mechelse na met zijn gigantisch aantal van 98 
klokken de grootste van het land is.

Laten we drinken op de beiaardcantus, commilitones!

Tot dan!

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 

Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.be
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40 Dagen Zonder Vlees

Doe jij ook mee aan 40 Dagen Zonder Vlees? Sluit je dan aan bij onze groep via 
dagenzondervlees.be/groepen/vtk/ en bespaar mee op onze gezamelijke voetafdruk!
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donderdag 30 maart 2017 om 20u30
Campus Arenberg - departement ESAT,  Aula R

Maarten Vangramberen spreekt met 

Bart Swings (long track speed skating), Eli Iserbyt (cyclocross), 

Britt Herbots (volley) en Heidi Rakels (judo) over wat het betekent 

om topsporter te zijn in combinatie met een Masterstudie. 

Professor Gert Vande Broek is de 5e gast, 

niet alleen bondscoach van de Yellow Tigers, maar ook verantwoordelijk 

voor het topsportstatuut aan de KULeuven.

Informatie-avond

Gratis toegang met aansluitend receptie aangeboden door AnSem.

Bevestig je aanwezigheid via events@ansem.com,

meer info op www.ansem.com/70/topsport.

Topsport & studeren
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Ontspanning

Sudoku

Raadsel
Er zekere man bereikte een dieptepunt in zijn leven, hij zag het leven niet meer zitten, 
hij had zijn job, zijn huis en zijn vrouw verloren. Om het nog eens helemaal compleet te 
maken stierf zijn moeder in een auto-accident. Na de begrafenis kwam de notaris langs 
met de mededeling dat zijn moeder hem maar 1 iets had achtergelaten, een simpel briefje. 
Op het briefje stond het volgende: 

Liefste zoon

Hou vol! Dhet Agchetledrtiuisn.

Nadat hij het briefje gelezen had kreeg hij een glimlach op zijn gezicht. Wat was zijn 
moder haar boodschap? 

Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duoticket voor de alma 
2 cantus na de paasvakantie. 

Oplossing van vorige week: You’re totally bonkers. But I’ll tell you a secret. All off  the best 
people are! uit Alice in Wonderland. 

Anthony Clays wist dit en mag zijn prijs komen ophalen op blok 6. 
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Kakuro

Overige
De volgende pagina is overduidelijk blanco, gebruik ze om uw acco volmacht aan 
cursusdienst te verschaff en of laat er uw creatieve vrijheid op zegevieren! Doodle, teken 
maak een kleurplaat, maak er desnoods een vliegertje van. 
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