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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (19/5)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar battle

Délibéré

Fakbar battle

‘t ElixIr

Afzuip

‘t ElixIr

Maandag (20/5)
21u00 - ...
Dinsdag (21/5)
21u00 - ...
Woensdag (22/5)
21u00 - ...
Donderdag (23/5)
Fakbar GESLOTEN

Agenda serieus
Theokot elke dag gesloten.
Cursusdienst is woensdag open. Hou facebook/de site in de gaten voor
		
de openingsuren!
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Woordje van de praeses
Het zit er (bijna) op! Het was een geweldig plezant jaar, waarin ik vele nieuwe mensen heb
leren kennen en heb mogen meemaken wat voor een fantastische realisaties het Deltajaar heeft kunnen neerzetten! Nogmaals een dikke merci daarvoor!
En nu komt de blok eraan ... Twee examens, dat wordt dus eindelijk nog eens chillen(?)!
In elk geval wens ik jullie allemaal heel veel succes en ik zie jullie volgend jaar sowieso
terug, want vaarwel zeggen tegen Leuven, daar is het te vroeg voor!
Ciao!
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Voor een laatste maal: dag beste lezers!
Zie zo, het DELTA-jaar zit er op. Ik heb er met volle teugen van genoten. Jullie hopelijk
ook. Bedankt aan alle medewerkers, werkgroepen, jaarwerkingen, praesidiumleden en
alle andere feestjesbouwers! Het was een jaar dat ik nog lang zal onthouden :)
Er rest mij nu niets dan de inkt van mijn veer te verwijderen en mijn viceschrijfgerief door
te geven aan Jeroen. Hopelijk kan hij jullie beter entertainen dan ik...
Alvast veel succes met de examens, deadlines en eventuele zoektocht naar een job!
Adios amigos,
Marvin, nog heel even uw vice (devriendelijkevice@vtk.be)

Fakbar
Afzuip!
‘t Is weer bijna zover, we hebben ons heel het semester goed geamuseerd maar aan
alles moet een einde komen. Gelukkig is dat einde bij Fakbar ‘t ElixIr in de vorm van
een geniaal feestje: Afzuip! Al onze dranken die op de kaart staan, zijn heel de avond
verkrijgbaar aan €0,50 want alles MOET OP. Omdat Délibéré de Fakbar Battle gewonnen
heeft, geven wij donderdag in Délibéré een gratis vat! Wij danken jullie alvast voor een
geniaal jaar en hopen jullie op de na-examencantus of volgend jaar terug te zien. Succes
met de examens!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Wie of wat is FC VILv Heverlee? Wij zijn
een voetbalploeg die grotendeels bestaat uit
ingenieurs die hun geliefde spelletje willen
blijven beoefenen na het afstuderen, zonder
de verplichtingen die er bij vele andere
ploegen bij komen kijken. De meesten van
ons hebben een druk werk- en sociaal leven,
en daarom ook vaak geen tijd voor meerdere
midweektrainingen. Als je er echter eens een
weekje niet kan bijzijn, of geen tijd hebt voor
de wekelijkse training, is dit geen probleem.
Zolang het nodige voetbaltalent en de wil om
te winnen aanwezig is,krijgt iedereen bij ons
de kans om regelmatig een wedstrijd mee te
pikken.
De ploeg bestaat voor meer dan 75%
uit ingenieurs van alle leeftijden, met
afstudeerjaren variërend tussen 1996
en 2011. FC VILv vormt een actief
netwerk met leden van verschillende
ingenieursdisciplines die actief zijn in
uiteenlopende bedrijfstakken.
Ondertussen draaien we al meer dan 10
jaar mee in de liefhebberscompetitie van
Vlaams Brabant (KBLVB), en in die periode
hebben we al heel wat meegemaakt:
we hebben in de top meegedraaid,
prijzen behaald (de niet te onderschatten
fairplay prijs) maar ook mindere seizoenen gekend. Een constante was er wel altijd: het
voetbalplezier komt steeds op de eerste plaats.
FC VILv Heverlee staat
altijd open voor nieuwe
enthousiaste sportliefhebbers
en we proberen dan ook
elk academiejaar om pas
afgestudeerde ingenieurs
warm te maken om zich bij
ons aan te sluiten en zo de
continuïteit en dynamiek van
onze vereniging te blijven
garanderen.
Geïnteresseerd? Meer info
over FC VILv Heverlee: http://
www.fcvilvheverlee.be/,
facebook of mail ons op VILv.
bestuur@fcvilvheverlee.be
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