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semester 2 week 2
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

27 sept 2015 - 12 blz. - 800 ex.

Verhoudt zich tot een hoorcollege zoals een goeie, vettige pita zich tot
een beschonken avond verhoudt.

Schrijf het in uw agenda:
Openings-TD Donderdag 1 Oktober

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

23u

Double Happy Hour

‘t ElixIr

22u

Beursavond		

‘t ElixIr

22u

Oktoberfest		

‘t ElixIr

19u

Cantusconvent		

‘t ElixIr

20u

VTK Kwis

22u

Peda-avond		

19u30

PeMe-avond		

22u

Openings-TD		

200G 00.01
‘t ElixIr
Alma 3
MusiCafé

Praeseswoordje
Beste vrienden,
Zoals sommigen onder jullie waarschijnlijk reeds ondervonden hebben,
heb ik wel een zwak voor het betere literaire werk. Nu wil ik niet beweren
dat ik mijzelf direct bij literaire meesters als pakweg een J.A. Thielemans
of een H. Otten reken, maar mocht ik ooit mijn memoires publiceren, dan
zou ik integraal en ongewijzigd mijn Praeseswoordje van vorige week
hierin plaatsen. Helaas is mijn Communicatieteam een andere mening
toegedaan en werd mij vriendelijk verzocht om vanaf heden kortere
tekstjes te schrijven. Klachten om deze travestie mogen steeds naar
Communicatie@vtk.be gestuurd worden.
Om toch iéts van waarde in dit tekstje te steken, zou ik iedereen enorm
willen bedanken voor de afgelopen week. Het was zowel de zwaarste
en langste week, als de mooiste en meest voldoening schenkende week
van mijn leven. Merci aan alle studenten voor alle positieve reacties en
de massale aanwezigheid. Bedankt aan heel mijn praesidium voor de
bergen werk die verzet zijn, zonder jullie onaflatende gedrevenheid was
de afgelopen week nooit zo mooi geweest.
Mijn beste VTK’ers, wij doen alvast ons uiterste best om van dit werkingsjaar
het beste jaar ooit te maken. Ik hoop dat we met afgelopen week alvast
getoond hebben wat wij in onze mars hebben en zijn jullie even enthousiast
voor wat sowieso het meest geniale academiejaar ooit wordt.
Hopelijk tot snel!
Uw nederige dienaar,
Lucas

Iedereen heeft wel al eens iets teruggevonden bij het opruimen - of in mijn
geval het kot herinrichten - waarvan ge totaal vergeten zijt dat ge het in uw
bezit had, en dat is altijd tof. Ik heb deze middag een “gedachtenboekje”
teruggevonden waar ik het eerste en tweede jaar in schreef.
Daar stond bijvoorbeeld het volgende in:
• eerste jaar burgie: kill me now
• tweede jaar burgie: van ‘t zelfde
• een heel goeie mop waar jullie mij altijd achter mogen vragen
• een “haatlijstje” waarop onder andere een niet nader genoemde
P&O- assistent staat, muggen en Milow. Nog steeds accuraat!
Ik wens iedereen het terugvinden van zo een boekje toe, ik heb er echt
enorm veel plezier aan beleefd!

Vicewoordje
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Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

18u - 20u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u - 14u & 18u - 20u

Gesloten

Vrijdag

10u30 - 14u30

12u - 13u30		

Gesloten
3

Ontspanning
Double Happy Hour

Zondag 27

sept

| 23u | ‘t ElixIr

2 uur lang 2 halen, 1 betalen!

Net zoals vorig jaar kunnen jullie elke
zondag in onze geliefde fakbar genieten
van een awesome happy hour tussen 23u
en 00u. 2 pintjes / cola’s voor de prijs
van 1! Om het concept goed te laten
doordringen, kan je zondag 27/09 zelfs
genieten van een 2 uur durend happy
hour van 23u tot 1u!

Beursavond

Maandag 28

sept

| 22u | ‘t ElixIr

Schachtencup
sept

sept

€3 voor 1 liter bier!

| 22u | ‘t ElixIr

Op dit feestje vieren we ons geliefde
studentennat: bier. Voor slechts €3 krijg je
een hele liter van dat heerlijke goudgele
sap, met een witte kraag, ijskoud van de
tap! Haal die lederhose maar van onder
het stof en maak er met ons een typisch
Beiers feest van!

YERA bakt Bicky Burgers

Deze avond laten we onze prijskaart
crashen! Afhankelijk van het drankverbruik
zullen de prijzen gedurende de hele avond
variëren. Wees er dus zeker bij en geniet
van alle spectaculaire promo’s!

Dinsdag 29
de Nayer

Oktoberfest

Dinsdag 29

| UUR? | Gebouw

Deze week kunnen de eerstejaars zich
een eerste keer bewijzen op sportvlak,
want dan staat er een heuse beker op
het programma. De schachtencup is een
toernooitje veldvoetbal dat zal doorgaan
op dinsdag 29 September. We spreken af
aan gebouw De Nayer (=groot gebouw
aan de overkant van de atletiekpiste als
je van de ring komt). Inschrijven gebeurt
via een mail naar sport@vtk.be. Vergeet
zeker niet je sportkaart mee te nemen!

Dinsdag 29 sept en donderdag 1 okt |
11u30 | Theokot
YERA is een denktank rond energie. Om
onze inkomsten onafhankelijk van de
industrie te houden, proberen we onze
evenementen te financieren met een
Bicky-verkoop. Als jullie YERA willen
steunen en al eens graag een bicky eten,
kom dan zeker langs!

VTK Kwis 1

Woensdag 30 sept|20u | 200G00.01
| €4
Laat zien dat je meer in je mars hebt dan
die droge theorie die je elke dag van de
proffen te verteren krijgt! Over de loop
van het jaar kunnen jij en 3 vrienden je
algemene (en iets minder algemene)
kennis testen op onze VTK Kwissen.
Dit jaar organiseren we 3 kwissen, met
steeds vette prijzen te winnen! VTK hoopt
jullie allemaal hier te zien, dus schrijf je
zeker in! Net zoals elk jaar zijn er weer
toffe prijzen te winnen.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Cantusconvent 1

Woensdag 30

sept

| 19u | ‘t ElixIr

Nog nooit een cantus bijgewoond?
Raak jij ook altijd in de war van al
die regels? Al te vaak in je handen
geklapt tijdens een cantus? Ken
jij geen enkel liedje uit de codex?
Deze kleine cantusconventen dienen om
je alle regels op een rustige manier uit
te leggen, de liedjes te leren, en gezellig
te cantussen. We spreken af om 18u aan
de frituur “sportkot” tegenover de fakbar
om samen iets te eten, of om 19u in de
Fak om direct te beginnen cantussen.
Maximum inschrijvingen is 35 personen,
dus wees er snel bij. De kaarten worden
verkocht in het Theokot elke middag, tot
ze uitverkocht zijn. Let op: enkel indien je
minder dan driemaal gecantust hebt, kan
je inschrijven, maar dit is niet exclusief
voor 1e bachelors. Ook ervaringsloze
ouderejaars zijn meer dan welkom om
hun kelen te smeren!

Peda-avond

Woendag 30

sept

| 22u | ‘t ElixIr

Deze woensdag komen onze vrienden en
vriendinnen van pedagogiek een feestje
bouwen in onze fakbar. Kom samen met
hen feesten!

PeMe-avond

Donderdag 1 okt | 19u30 voor 2ejaars
of 20u15 voor 1ejaars | Alma 3
Met het vorige jaar nog vers in het
geheugen, zijn de tweedejaars in de
perfecte positie om de eerstejaars
wegwijs te maken en hen een antwoord
te bezorgen op al hun vragen. Gelukkig
voelen velen zich dan ook geroepen voor
deze taak. Op de tweede donderdag
van het jaar worden je peters en meters
toegewezen die je de rest van het jaar
kunnen helpen met alles aangaande het
studentenleven, de examenperiode en het
kotleven. Je wordt op pad gestuurd om ze
ergens in een café te gaan ontmoeten, en
tegen het einde kunnen jullie samen naar
de OpeningsTD van VTK in MusiCafe!
Inschrijven kan via de site van VTK
(vtk.be).

Flower Power openings TD

Donderdag 1

okt

| 22u | MusiCafé

Eindelijk terug in Leuven of eindelijk in
Leuven?
Hoe dan ook, wij gaan alvast terug
naar de groovy jaren 60 en 70 op onze
epische Flower power openings TD om de
boel goed op stelten te zetten hippie style.
Zorg zeker dat je er bij bent in je mooiste
hippie kostuum en geniet van een lekkere
cocktail, de goede muziek en de openminded sfeer!
Be there or be “whatever you want
because nothing is impossible in the ‘60”
GRATIS toegang voor leden (vergeet je
lidkaart dus niet).
Goodies for the early birds
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Rockfeestje IFR

Maandag 05

okt

| 22u30 | ‘t ElixIr

Dit jaar slaan LBK en VTK de handen
in elkaar om de 32ste editie van de
Interfacultaire Rockrally te organiseren.
Om onze verbroedering te vieren
organiseren wij op 5 oktober een
rockfeestje dat luistert naar de naam:
“Rock around the clock”. Elke 30 minuten
switchen we van genre zodat iedereen
aan zijn trekken komt. Verder kan iedereen
een of meerdere nummers aanvragen
zodat het ongetwijfeld een onvergetelijke
rockavond wordt. Of met de woorden van
Kurt Cobain: If it’s illegal to rock and roll,
throw my ass in jail!
22:30 – 23:00
23:00 – 23:30
23:30 – 00:00
00:00 – 00:30
00:30 – 01:00
01:00 – 01:30
01:30 – 02:00
02:00 – 02:30
02:30 – …
Rock groeten,
Het IFR-team
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Blues
Rock’n’Roll
Indie Rock
Pop-rock
Belgian Rock
Classic Rock
Metal
Marginale Rock
Alle Rock Genres

Schachtenverkoop

Woensdag 7

okt

| 20u | Waaiberg

Alle eerstejaars, hou deze avond al vrij
indien je je wil laten dopen. Volgende
week woensdag worden jullie verwacht
in de Waaiberg om jullie te laten kopen
door gedoopte VTK leden. Dit maakt
deel uit van jullie opdracht om gedoopt te
worden. Om naar de verkoop te kunnen
komen, moet je in het bezit zijn van een
doopboekje, dit kan je vanaf vandaag
elke middag in het Theokot kopen voor
50 cent.

24-urenloop looptraining

vanaf donderdag 24 sept
atletiekpiste sportkot

| 20u00

Omdat we dit jaar weer willen winnen op
de 24-urenloop, zijn er vanaf vorige week
donderdag, 24 september, looptrainingen.
Deze zullen dagelijks plaatsvinden om
20u00 aan de atletiekpiste. We nemen
regelmatig tijden op zodat je je progressie
kan volgen. Ook op de stokwissel wordt
regelmatig getraind aangezien een
winst van 1 seconde per ronde een
wereld van verschil betekent.
Om jullie dorst na deze intensieve en
plezante trainingen te lessen, voorzien we
na elke training een gratis drankje. We
hopen jullie daar zo veel mogelijk te zien!

Sport
Het grootste sportevenement van Leuven en omstreken - of waarom ook niet de hele
wereld - nadert alweer met rasse schreden. Over 3 weken is het weer tijd om Apolloon op
hun doos te geven! Daarom nemen we even de tijd voor een woordje uitleg.

Speedyteam
De naam suggereert het al, het
speedyteam is het ‘elite’-team van VTK.
De lopers die bij dit team horen, lopen
minstens onder de 1’25”. De schifting
wordt gemaakt tijdens de trainingen dus
wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel
onze voorsprong uitbouwen ofwel ervoor
zorgen dat onze achterstand zo snel
mogelijk wordt ingehaald. Als bedanking
krijg je een uniek speedyteam T-shirt.
Deze zal je dan ook op de looptrainingen
krijgen. Ook al wordt het hier een ‘elite’team genoemd, laat je niet afschrikken
om mee te komen trainen, want voor je
het weet, zit je zelf onder die tijd!

Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem
van groepjes vrienden. Je schrijft je via
de site (www.vtk.be) in met een groepje
van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens
de 24 urenloop. Door rondjes onder een
bepaalde tijd te lopen worden punten
verdiend. Tijdens de 2 uren die je gekozen
hebt, worden de punten dubbel geteld.
Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon
mee. Wanneer VTK het moeilijk heeft en
je op deze moeilijke momenten komt lopen
worden de rondjes ook dubbel geteld. Het
is de bedoeling zoveel mogelijk punten bij
elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen
in de wacht te slepen. (Hoofdprijs is een
bierfiets met gratis vat inbegrepen!)

Noodteam
Het noodteam is de back-up voor op
de 24 urenloop. Het zijn deze mensen
die VTK op de moeilijkste momenten
staande houden, het zijn de helden van
de 24 urenloop! We voorzien voor hen
een slaapplaats met het nodige comfort
vlakbij de piste zodat ze ons snel kunnen
komen helpen en ze krijgen een uniek
VTK-gadget. Naast het speedyteam is
het noodteam dus zeer belangrijk want
de lege momentjes opvullen met een
deftige tijd is minstens even belangrijk als
toptijden neerzetten!

Prijzen
Om jullie te bedanken voor al het lopen,
vallen er ook een heleboel vette prijzen te
winnen. Voor elk rondje (=550m) dat je
onder de 1’30” loopt krijg je punten, hoe
sneller je loopt hoe meer punten je krijgt.
Met deze punten maak je kans om prijzen
van de tombola te winnen, hoe meer
punten, hoe meer kans je hebt uiteraard!
De loper die de snelste tijd neerzet en de
loper die het meeste toertjes onder 1’27”
loopt, krijgen ook elk een vette prijs!!!
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Berichten
Liefde
Voor Sofie T.
De dagen worden steeds korter,
de nachten steeds kouder.
Maar toch ben ik warm vanbinnen.
Warm door jouw stralende lach,
jouw vrolijkheid elke dag.
Hoe jouw ogen glinsteren in het licht,
de zachte contouren van jouw gezicht.
Als een woeste wilde orkaan,
zal mijn liefde voor jou nooit vergaan.
Ik wil dat je dit weet,
zodat je mij nooit vergeet.
Anoniempje Anoniem

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

Wedstrijd toneeltickets

“The Importance of Being Earnest”
1 2 3 6 7 okt | 19u45 | Reynaertghesellen
Wat was je slechtste leugen ooit? Mail
je antwoord naar contact@trivialmuffins.
com en maak kans op een duoticket voor
een dag naar keuze!
Met The Importance of Being Earnest
brengt het nieuwe toneelgezelschap
Trivial Muffins een getrouwe, Engelstalige
opvoering (met ondertiteling) van Oscar
Wilde’s meest populaire stuk. Het is een
verrukkelijke satire over de Victoriaanse
hogere klassen, die schone schijn en de
meest absurde trivialiteiten het middelpunt
van hun leven maakten. Het is in die
wereld dat de lichtzinnige leugens van
goede vrienden Algernon en Jack zich
verstrikken en ze hun naasten meetrekken
in het kluwen.

ExxonMobil
Are you an engineering student at
KULeuven, UGent or VUB?
We would like to give you the opportunity
to see ExxonMobil in action and to meet
our young engineers and experienced
managers in an informal setting. Take this
chance to learn more about our activities
in the Benelux and worldwide, and show
your analytical and teamwork skills in
some challenging cases.
During the Engineering MasterClass, in
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Brussels, you will get a taste of some of
the opportunities we provide to young
graduates, and see for yourself whether a
career at ExxonMobil is for you!
For more information on the event,
and how to apply, visit our website
http://www.exxonmobil.com/BeneluxEnglish/careers_masters_activities_
engineeringmasterclass.aspx
before
October 8th.

Engineering MasterClass
October 27, 2015
Welcome to the Engineering MasterClass!
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Open
vergaderingen
Startvergaderingen

maandag 28 sept en Dinsdag
| 20u | 200M 00.07

29

sept

Deze
week
houdt
Revue
zijn
startvergaderingen. Hierop geven we meer
uitleg over het jaarlijkse totaalspektakel,
laten je met ons kennismaken en maken
het gezellig. De nieuwkomers krijgen
ook de kans om zich in te schrijven. De
vergaderingen gaan door op maandag
28 september en dinsdag 29 september
om 20u00 in 200M 00.07. Iedereen
die interesse heeft in Revue is van harte
welkom. Wie wil acteren, sgreiven,
dansen, decorbouwen, textiel bricoleren,
IT’en of wie met licht en geluid wil werken,
krijgt bovendien een snoepje. Tot dan!
Revue (revue@vtk.be)

Doopmeestervergadering

Dinsdag 29 sept | 12u40 | BOKU 3.22
Voor iedereen die vorige week onze
eerste opstartvergadering gemist heeft,
is dit nog een tweede en laatste kans
om doopmeester te worden bij VTK. Dit
houdt meer in dan enkel het dopen, maar
ook mee organiseren en voorbereiden op
voorhand. Het is een vereiste dat je zelf
gedoopt bent. Tot dinsdag!
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Spelletjes
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Kakuro
Vul het rooster in zodat de som van de getallen gelijk is aan het getal links van de rij of
boven de kolom. In iedere reeks mag elk getal (1-9) slechts één keer gebruikt worden.

Raadsel
Op een hoek van een draadkubus zit een kever.
Diagonaal er tegenover zit een spin. De spin blijft op zijn
plaats zitten, maar de kever gaat over de ribben van
de kubus kruipen. Over elke ribbe doet hij 5 minuten.
Bij een hoekpunt aangekomen kiest hij willekeurig
één van de drie ribben die daar samenkomen om
zijn weg te vervolgen (terugkruipen kan dus ook).
Bij de spin aangekomen wordt de kever opgegeten.
Wat
is
de
gemiddelde
tijd
die
zo’n kever op de kubus doorbrengt?
Mail het antwoord door voor donderdag 20 u naar
raadsel@vtk.be en maak kans op een duoticket van
Kinepolis.
De oplossing van vorige week was 7 races, Jan Everaert wist dit en mag op blok 6 zijn
prijs, een bioscoopticket, komen halen.
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