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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (4/11)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (5/11)
21u00 - ... Bonfire Night ‘t ElixIr

Dinsdag (6/11)
20u00 - ...
21u00 - ...

Inschrijvingen skireis
Fakbar open

Theokot
‘t ElixIr

Woensdag (7/11)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Donderdag (8/11)
12u35 - ...
20u15 - ...
21u00 - ...

Kanweek: vettigen boef
Boekenbeurs Antwerpen
Fakbar open

Theokot
Station Leuven
‘t ElixIr

Vrijdag (9/11)
20u00-01u00 Familie- en vriendencantus Waaiberg

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (5/11)
10u30-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot
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Dinsdag (6/11)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woensdag (7/11)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (8/11)
10u30-14u30
12u00-14u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Vrijdag (9/11)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
De week begon helaas in mineur met de begrafenis van de geliefde Theo. Met vele (oud-)
praesidiumleden en proffen hebben we afscheid genomen van onze vriend ... En het zou 
echt de week van de Christelijkheid worden, want de doop was dit jaar strategisch op 
Allerheiligen, 1 november, gepland. De schachten zagen af, maar zullen met veel plezier 
terugkijken op deze unieke gebeurtenis. En uiteindelijk deed dat verlengde weekend wel 
deugd, ‘t is te zeggen, de thesis is ermee gebaat geweest. :)
App van de week: Zatte René Soundboard: “M’n moeder is ne mafkegel! In’t joar toebak, 
as ze mee paaaaipe kome schieete!” Epic. :D

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
De ex-schachten zullen opgelucht zijn dat het wat rustiger wordt deze week. Na twee 
tussentijdse testen bood VTK namelijk wat tegengewicht in de vorm van een geslaagde 
doop. Wij hier op blok 6 hebben die van ons daarboven nog eens goed zat gevoerd de 
woensdag, kwestie van te zien wat voor vlees we in de kuip hebben! De kleinsten onder 
ons hebben zich dus op verschillende vlakken kunnen bewijzen :)
Voor al de anderen die weer naar een feestje verlangen, is er gelukkig nog een van 
de betere feestjes dit jaar: DE VRIENDEN EN FAMILIECANTUS! Het wordt weer een 
zingfestijn waar nog lang over gesproken zal worden bij de bomma thuis. De diehard fans 
moet ik wel teleur stellen; mijn tante komt niet meer mee :(

Marvin (vice@vtk.be)

Activiteiten
 Familie-en vriendencantus.

Vrijdag 9 november, Waaiberg, Deuren: 20u00, Io Vivat: 21u00. Inschrijven via https://
www.vtk.be/nl/page/cantus/ of mail sturen naar activiteiten@vtk.be. Kom beschonken 
mama’s, papa’s, bompa’s, bomma’s, neefjes, zussen,... zien! Tot Vrijdag!

Michelle (activiteiten@vtk.be)
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Lokomotion 
Het is weer bijna tijd voor een van de grootste feestjes van Leuven: Lokomotion met als 
verpletterend concept: verschillende zalen, verschillende genres muziek, verschillende 
kringen, 1 inkomticket... Ook dit jaar zal VTK te vinden zijn in Alma 2 samen met Industria, 
VRG en Politika. Onder andere Peter Luts, Ed&Kim en TLP gaan ons voorzien van vette 
beats. Kaartenverkoop start 11 november in het Theokot en ‘t ElixIr.

Pieter (activiteiten@vtk.be)

Massacantus
Volgende week is het zover, op dinsdag  13 november vindt de enige echte Heverleese 
Massacantus weer plaats. Samen met Scientica, LBK en Apolloon gaan we er dit jaar 
weer een topeditie van maken. De kaarten voor dit festijn zijn te verkrijgen in het Theokot 
en ‘t ElixIr. Leden betalen 10 euro en niet VTK’ers 12 euro. Om deze cantus nog beter te 
maken kan je ook kiezen tussen bier en sangria.  Io Vivat zal luiden om 18u30 en de tent 
opent zijn deuren vanaf 18u.

Sebastien (activiteiten@vtk.be)

Kanweek: vettigen boef
Ten voordele van kanweek is er deze donderdagmiddag 8 november een hamburgerverkoop 
aan het theokot. Deze megalekkere hamburgers zijn te koop voor maar 1,5€ per stuk. Als 
jullie allemaal een hamburger kopen zorgen jullie alvast voor een super toffe kanweek dit 
jaar, waar jullie natuurlijk allemaal van mee kunnen profiteren. 

Kanweek (kanweek@vtk.be) 

Sport
Inschrijvingen skireis

Dwarrelende witte vlokjes en diepe zachte sneeuw. Ook dit jaar organiseert VTK weer 
een fantastische skireis. Skiërs en snowboarders kunnen zich overdag weer volledig 
uitleven op de prachtige pistes van La Plagne (220km piste) en ‘s avonds feesten 
op de vele afterparties en après-ski’s . De skireis valt tijdens de lesvrije week van 1 
tot 10 februari.Voor een basisprijs van 459 euro kan je al mee! Meer info over wat je 
hiervoor krijgt vind u terug op de website. De inschrijvingen zullen dinsdag 6 november 
in het Theokot plaatsvinden vanaf 20u00. Vergeet zeker niet de waarborg van 75 euro 
(gepast!) mee te brengen! 

Skiteam (skireis@vtk.be)

Fakbar
Bijna Beachparty

De doop is voorbij, Stassenfeestje was een succes, tijd voor een weekje dat wat rustiger 
is. Zoals gewoonlijk Happy Hour op zondag om de week weer goed te beginnen. De FakIr 
wedstrijd gaat ook nog steeds verder. Kom dus je Scotch drinken en maak kans op vette 
prijzen. Volgende week is het Beachparty dus zeker komen! 3 ton zand dat in onze Fakbar 
wordt geschept, goei muziek en veel sfeer. Tot In de Fak!

Fakbar(fakbar@vtk.be)
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Cultuur
Boekenbeurs 

Het is bijna zover. Donderdag 8 November gaan we met VTK en Wina naar de 
boekenbeurs. Donderdag is er namelijk een nocturne editie. Als je een mailtje stuurt naar 
cultuur@vtk.be kan je mee voor een prijs van 7 euro naar de boekenbeurs. Stel dat je een 
campuskaart hebt om voor een voordeligere prijs naar Antwerpen te reizen dan sponseren 
we je 2 euro aan de kassa. Rondt 18u15 wordt er afgesproken aan Leuven Station en dan 
vertrekken we in groep met Wina naar de boekenbeurs. Meer info over de evenementen 
op de boekenbeurs vind je op boekenbeurs.be.

  Sophie (cultuur@vtk.be)

Interfacultaire Rockrally 2013
Wat? Het IFR, vroeger bekend als het IFS (Interfacultair Songfestival), is een rockrally met 
een lange traditie binnen het Leuvense studentenleven. Hierin worden de verschillende 
kringen tegen elkaar opgezet in een muzikale competitie, die uitmaakt welke kring de 
meeste artistieke capaciteiten heeft. Elke kring kan 1 band afvaardigen, die het dan tegen 
elkaar opnemen in respectievelijk een voorronde en een finale. Dit volledig gratis festival 
wordt georganiseerd als slotevenement van de Participation Week. De winnaar van de 
rockrally mag zich terecht de beste band uit het Leuvense studentenmilieu noemen, en 
wordt beloond met een fantastische prijs. Om te beslissen wie VTK mag vertegenwoordigen 
houden wij ook nog een pré-selectie in ’t ElixIr op 9 november waar iedereen welkom 
is.
Regels: 1 band/artiest per kring mag deelnemen, waarvan minstens 1/3e leden lid zijn 
van de kring, waarbij er steeds naar boven wordt afgerond. Elke band dient minstens 
één eigen nummer te brengen. Bands die al eens hebben deelgenomen mogen opnieuw 
deelnemen, zij het wel met volledig nieuw materiaal.
Willen jullie ons vertegenwoordigen? Mail als de bliksem naar cultuur@vtk.be vermeld 
bandnaam en bandleden en verdere informatie zal volgen.

Katja (cultuur@vtk.be)

Jam Sessie
Laat het muzikaal genie in u los en kom naar de Jam Sessie in het Theokot op maandag 12 
november. We beginnen om 20u00 en een drum, piano en gitaar zijn voorzien. Natuurlijk 
mag je ook je eigen instrumenten meenemen om je van je beste kant te laten zien! Ben je 
eerder van het bescheiden type kan je altijd langskomen en genieten van een pintje met 
wat achtergrondmuziek. Inkom is gratis en alle drank is aan 50 cent.

Katja (cultuur@vtk.be)
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Preselcties 9nov
mail naar cultuur@vtk.be
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Preselcties 9nov
mail naar cultuur@vtk.be
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Citytrip naar Wenen 
Goed Nieuws! VTK plant dit jaar een geweldige citytrip naar Wenen voor jullie. De 
infoavond is ondertussen al achter de rug. Maar niet getreurd als je deze gemist hebt, je 
kan namelijk alles nalezen en de presentatie bekijken op www.vtk.be/nl/page/citytrip.
Voor zij die het eerste inschrijfmoment gemist hebben houden we volgende week maandag 
12 november om 19u30 in het Theokot een tweede inschrijfmoment! Het voorschot 
van €100 betaal je ook dan.
Natuurlijk mag je ook altijd gewoon mailen naar cultuur@vtk.be om je in te schrijven!
Mocht je nog vragen hebben: spreek zeker eens iemand van Cultuur aan of mail naar 
cultuur@vtk.be. Hopelijk zien we jullie allemaal volgende week maandag in het Theokot!

Cultuur (cultuur@vtk.be) 

Nieuwe Faculty STARs gezocht 
Na de succesvolle eerste editie gaan de Dienst Cultuur KU Leuven en de 13 faculteiten 
opnieuw op zoek naar Faculty Student Artists in Residence. Ben je creatief bezig 
met fotografie, schilderkunst, poëzie, mode, stand-up, (computer)animatie, muziek, 
dans, design, performance of een andere kunstvorm? Dan is dit je kans om voor jouw 
faculteit te schitteren, solo of in groep. Elke faculteit zal zijn Faculty STAR koesteren als 
huiskunstenaar op diverse gelegenheden. Met een groots slotevenement op 16 mei.
Je staat ook niet alleen met je talent: elke Faculty STAR krijgt professionele begeleiding 
van een meter of peter uit de Leuvense cultuursector.
Wil jij dit academiejaar het artistieke gezicht worden van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen? Ontdek snel alle info en het inschrijvingsformulier op www.
facultystars.be. Je inschrijven of iemand voordragen kan tot 9 november 2012.

Kristof(cultuur@vtk.be) 

Theokot
Hupsakee! De batterijen zijn weer opgeladen, en dat is goed ook, want er rest ons nog 
praktisch een half semester, joepie! Wij hopen voor de eerstejaars dat de tussentijdse 
testen zijn meegevallen en dat de hogerejaars niet verdruipen in het werk, maar iedereen 
heeft wel al eens honger, dus geen reden om niet af te komen. De keet is open, met 
een nieuw broodje van de week, dus rep u naar de gewelven der gebouw 337.01 
Thermotechnisch Instituut, onder de burgies beter gekend als het Theokot ! 

Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst
Inbindmachine

Om het Theokot nog verder uit te breiden naar een goedkope print- en deadlineplek, 
wordt onze Theokotprinter vanaf nu vergezeld door een inbindmachine dat gratis ter 
jullie beschikking staat. Ringetjes in verschillende diktes zullen weldra verkrijgbaar zijn 
bij Cursusdienst.
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Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op:
 
Gouden afval: de grondstoffen van morgen
Arenbergsymposium in het kader van de Van Cauterenleerstoel
 
Op woensdag 28 november 2012 om 13.00 uur
in het auditorium van het 
Departement Computerwetenschappen 
Celestijnenlaan 200, Heverlee

Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Sprekers van de universiteit en uit het 
bedrijfsleven zullen nieuwe inzichten 
bieden op de problematiek rond natuurlijke 
grondstoffen versus technologisch afval. Een 
onmisbaar event dus voor wie begaan is met 
het gebruiken, verbruiken en hergebruiken van 
grondstoffen en materialen.
 
U bent van harte welkom!

Programma
Lezingen door

·         Karel Van Acker, KU Leuven

·         Frederik Verhaeghe, Umicore

·         Thomas Poelmans, Worldloop

·         Helga Vanthournout, McKinsey

·         Tom Devoldere, TPVision/Philips

·         Joost Duflou, KU Leuven

·         Julian Allwood, University of Cambridge

Gelieve in te schrijven vóór 24 november 2012 via 
www.eng.kuleuven.be/vancauterenleerstoel/2012/programma
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Rekenmachine
Er schijnt nogal wat onduidelijkheid te zijn over de huidige rekenmachines. Bij deze 
proberen we dit te verduidelijken. Het toestel dat we op dit moment verkopen is het beste 
wat we kunnen aanbieden. Alle “betere” rekenmachines hebben functies die ongewenst 
zijn voor enkele vakken (examens zouden veel moeilijker worden gemaakt indien deze 
rekenmachines gebruikt zouden mogen worden). Het toestel van vorig jaar, laat ons 
zeggen het ideale toestel, kunnen we niet meer aanbieden omdat het simpelweg niet 
meer wordt gemaakt. Vandaar onze keuze voor het huidige model, ééntje dat toegelaten 
is om tijdens examens te gebruiken.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Varia
Kom bloed geven van 12 tot 15 november!

Beste vrienden en vriendinnen, kameraden en kornuiten,
Maakt je borst al maar nat en smeert alvast je kuiten,
Want van 12 tot 15 november, das echt nog maar heel even,
Is ’t weer tijd voor de Bloedserieusweek EN WE GAAN ER SAMEN MET U EEN LAP OP 
GEVEN!
Een heleboel mensen hebben dagelijks bloed nodig, en wij daarvoor uw hulp
Dus word een held, schrijf je in op www.bloedserieus.be, en kom maar uit uw stulp!
Wie niet weet waar men nu moet zijn voor zo’n heldhaftige donatie
Geen nood, sper uw ogen open, je vindt ons namelijk op volgende locatie:
Maandag 12 en dinsdag 13 november verwachten we u in grote getallen
Van 8u30 tot 20u in het Bloedtransfusiecentrum en van 11u tot 20u in de Universiteitshallen.
Op woensdag en donderdag wordt een tweede belangrijke lading helden verwacht
In het Gymnasium van 11u tot 20u en in het Bloedtransfusiecentrum opnieuw van 8u30 
tot acht!
We hopen oprecht u te mogen onthalen tijdens één van deze vier etmalen…
Omdat we donoren zoals u maar niet genoeg kunnen bedanken, hebben we bovendien
Een resem aan onverbeterlijke avondactiviteiten en een fantastische goodiebag voorzien!
Maandagavond wordt een avond voor elk groots genie,
Bereid u al maar voor op de enige echte Bloody Quiz, om 20u30 in Alma 3.
Dinsdagavond is ’t cinema met de films ‘Mr. Nobody’ & ‘The Help’, komt maar allen af
U bent hiervoor welkom om 21u (deuren 20u45) @ Auditorium Max Weber, speciaal 
gereserveerd, is dat niet straf?
Woensdag hilariteit alom, 21u (deuren 20u45) @ Auditorium Max Weber, met optredens 
van Bert Gabriëls en Preparee
Bloedgevers komen gratis binnen, anderen brengen 10 euro mee.
En last but not least: donderdagavond genieten de donoren van een grandioos feest
Komt uw heupen maar loszwieren op Boombal en ga tekeer als een beest
Vanaf 20u is ‘t voor een volksdansinitiatie in de Universiteitshallen te doen
Bloedgevers komen opnieuw gratis binnen, voor de anderen is 8 euro de benodigde poen.
Voor extra info, neem eens een kijkje op de website of op onze Facebookgroep
U kan ook bellen naar het Bloedtransfusiecentrum (016/31.61.61) of mailen naar bloed@
rodekruis.be, daar nemen ze zéker al uw vragen i.v.m. bloedgeven onder de loep! 

Kom bloed geven! Elke druppel doet leven!
Het Bloedserieusteam
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INTERNATIONAL ASSOCIATION  
FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS  
FOR TECHNICAL EXPERIENCE 

Vertrek met IAESTE op  

buitenlandse (zomer)stage en: 
ontdek één van de 86 landen 

beleef een unieke ervaring 

verrijk je CV 

maak vrienden over de hele wereld 
 

Vul dan nu je A-form in op IBAS !!! 
Wil jij bovendien je steentje bijdragen in onze  

werking om zo je kansen op een stage te vergroten? 

Of gewoon omdat je het IAESTE virus te pakken 

hebt? Schrijf je dan zeker in voor de infosessie van 

morgen op onze FB-page: IAESTE LC Leuven  

www.iaeste.be | iaeste@vtk.be | www.iaeste.org 

OPPORTUNITIES START HERE 
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3th Soirée Pratique: Build your own robot: Sensors - Maandag 5 november, 19u30, 
ESAT lokaal 02.58

Nadat we onze robot een ‘brain’ en motoren hebben gegeven, is het tijd om het te laten 
‘zien’. Deze week maandag 5 november voegen we sensoren toe aan onze robots. 
Hiervoor
heb je minimaal een Arduino, sensoren en een laptop nodig. Inschrijven en meer info op 
http://www.ieee-sb-leuven.be/node/82.

IEEE SB Soirée Pratique team

4th Soirée Pratique: Build your own robot: Programming - Maandag 19 november, 
20u, ESAT lokaal 02.58

De basis van onze robots is gebouwd: een ‘brain’, motoren en sensoren. Op maandag 19 
november gaan we hem sumo leren worstelen voor de competitie op 26 november!
De sessie zal uitzonderlijk een half uur later beginnen, om 20u!
Neem voor deze sessie je robot en laptop mee. Inschrijven en meer info op http://www.
ieee-sb-leuven.be/node/83.

IEEE SB Soirée Pratique team

Op buitenlandse stage met IAESTE:
Zoals jullie hopelijk ondertussen al weten biedt IAESTE je de kans om een onvergetelijke 
werkervaring op te doen in een bedrijf of een onderzoeksinstelling in het buitenland die 
bovendien nog betaald is ook. Met onze stages bouw je niet alleen een waardevolle 
werkervaring op voor je CV, maar leer je tevens vrienden kennen over de hele wereld. 
IAESTE begeleidt je bovendien bij alle praktische en administratieve zaken, gaande van 
huisvesting tot je visum en werkvergunning. Verder organiseert het ‘local committee’ allerlei 
activiteiten om je te introduceren in de plaatselijke cultuur en je in contact te brengen met 
andere stagiairs zodat je je nooit hoeft te vervelen.
Heb je echter de infosessie van 2weken geleden gemist?, maar heb je toch interesse 
om met ons op stage te gaan en/of zie je het zitten om IAESTE dit jaar te versterken?  
Of zit je misschien nog met enkele vragen? Breng ons dan zeker op de hoogte door een 
mailtje naar iaeste@vtk.be.  Bovendien kan je de pdf-versie van onze vorige infosessie 
ook terugvinden in de FB-groep: IAESTE leuven future trainees.

IAESTE (iaeste@vtk.be)

Vergroot je kansen op een stage en Join us !!!
Ben jij global-minded, sta je open voor andere culturen en durf je een uitdaging aan? Neem 
dan zeker contact met ons op want IAESTE is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste 
medewerkers om ons huidige team te versterken. We proberen elke week minstens 1 
keer af te spreken met ons team van medewerkers en buitenlandse trainees, dus als jij het 
ziet zitten om af en toe een pintje te gaan drinken en op stap te gaan met internationale 
studenten, contacten te leggen met bedrijven, en wilt meehelpen aan het organiseren van 
internationale feestjes of een weekendje naar bijvoorbeeld Parijs, dan is IAESTE zeker 
iets voor jou ! Bovendien krijg je ook een streepje voor bij de selectieprocedure !!!
Interesse om je kansen te vergroten of gewoon zin om ons te team te joinen? Schrijf 
je dan zeker in voor de infoavond van morgen op onze FB page: IAESTE LC Leuven.  
Bovendien organiseren we morgen-avond ook een spaghetti-avond die doorgaat voor de 
presentatie, maar let op plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij en schrijf je in op onze 
FB-pagina !!!

IAESTE (iaeste@vtk.be)
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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)

Raadsel week 7
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 een gratis broodje en drankje wint.  De 
winnaars van vorige weken zijn terug te vinden op de website. Niet gewonnen? Geen 
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
In je sokkenlade liggen 8 witte sokken, 6 zwarte sokken, 4 bruine sokken en 2 gekleurde 
sokken. Hoeveel sokken moet je in het donker uit de lade halen om zeker twee 
overeenkomende sokken te hebben?

Lauren (raadsel@vtk.be)
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B O N F I R E  N I G H T

M O N D A Y  0 5 / 1 1
‘ T  E L I X I R

J E N E V E R  @  € 1
Z U I P K A A R T E N

C O M P E T I T I E

J E N E V E R D R I N K E N
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