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helpt je te ontspannen na de doop.

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u00  Happy hour              ‘t ElixIr

12u00 MTM burger verkoop Theokot

12u45 VTK Bureau 4 ELEC B91.100
18u Massacantus Alma 3
18u30 Altran Workshop TTI
19u30 VTK at the movies Kinepolis
22u00 Hawaiian party ‘t ElixIr

Beste lezer

Deze week is er voor ieder wat 
wils. Voor de muzikale burgies 
onder ons is er een jamsessie, 
voor zij die geïnteresseerd zijn in 
onderwijs vindt deze week VTK 
bureau 4 plaats. Misschien wilt u 
er na de doopcantus direct terug 
invliegen op de massacantus, of 
misschien heeft u nog steeds een 
kater en is de nieuwe Harry Potter 
fi lm een beter idee. Keuze genoeg 
dus!

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Een nieuwe maandagochtend, een nieuw 
bakske!

20u IFR Jamsessie    Jeugdcentrum vleugel F
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Pfffft, ik ben nog steeds niet bekomen van de doopcantus......

Maar goed, ik hoop dat de schachtjes er veel plezier aan 
hebben beleefd en dat het toch een leuke herinnering wordt 
aan hun studententijd later! Proficiat met het doorstaan van 
deze beproeving! Volgende week zal hier dan ook mijn plaats 
afstaan aan een van hen om te schrijven over de doop (of 
andere random shizzle). Houd ook zeker Iedereen Beroemd in 
het oog op TV, want ze zijn komen filmen!

Verder wordt deze week ook weer een rustige week met de 
Massacantus der Heverleese kringen en VTK @ The Movies. 
Ook zijn er enkele mensen op Athens deze week, dus jullie 
kunnen medinsdag en vrijdag in het Theokot vinden waar ik 

even de gaatjes opvul van de mensen die in het buitenland zitten! (Oké, het is precies toch 
geen rustige week zoals ik eerst in gedachten had..)

Veel plezier op Athens, de Massacantus, VTK @ The Movies of kortweg gewoon, veel 
plezier deze week!

Kusjes en knuffels

Jurgen           
 

       Vicewoordje

Praeseswoordje
Beste vrienden

Nu we allemaal zeker zijn dat onze grote internationale held, 
Donald Trump, de internationale wereldpolitiek in goede banen 
zal leiden en daarnaast het toonbeeld zal zijn van de vrije 
wereld, kunnen we niet anders dan ons helemaal te bezatten. 
Ik spoor nooit aan op overmatig alcohol gebruik, maar hier is er 
geen andere oplossing. 

Dat hebben dan ook onmiddellijk ‘live’ dit probleem kunnen 
oplossen op de beachparty. De doopcantus bood ook even een 
uitweg, evenals voor mijn stem, die eigenlijk al sinds enkele 

weken permanent zoek is. 

Deze week hebben we de massacantus der heverleese kringen, een van de grootste en 
speciaalste cantussen die er zijn. Ik hoop dat ik tegen dan mijn stem terug heb.....

greets

Lukas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30-14u & 18u-19u30 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 Gesloten/Closed       22u - ...

ATHENS-week

Deze week is er de ATHENS week en zijn 
er verscheidene buitenlandse studenten 
die een week aan onze universiteit 
komen studeren. BEST Leuven voorziet 
het sociaal programma voor hun. Zo 
zal er een citytrip, cantus en fakfeestje 
plaatsvinden. Maar wij doen nog veel 
meer!

BEST is een Europese vereniging voor 
en door ingenieursstudenten. BEST is 
namelijk de afkorting voor Board of 
European Students of Technology. Wij 
bieden Seasonal Courses aan, waarmee 
je een week in het buitenland kunt leren 

over een bepaald onderwerp en een 
Engineering Competition, waarmee je met 
de nodige vaardigheden en teamwork 
kan doorstoten tot in de finale! 

Ook in Leuven is er een lokale organisatie: 
BEST Leuven. Wij organiseren een lokale 
engineering competition en een Summer 
Course. BEST draait om “Fun and 
Improvement in Europe”. Neem zeker 
eens een kijkje op onze facebookpagina 
www.facebook.com/bestleuven  en 
website www.bestleuven.eu.
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Evenementen

ma
14

IFR Jamsessie
20u00 | JeuGdCentruM 
vleuGel F

De InterFacultaire Rockrally organiseert, 
in samenwerking met Klank vzw, een 
jamsessie om al in de mood te komen van 
dit geweldige IFR jaar. Op maandag 14 
november bouwen we Vleugel F (Leuven) 
om in een underground rock pub om 
samen muziek te spelen, een fris pintje te 
drinken en ons vooral goed te amuseren! 
Klank zorgt voor (bas)gitaren, versterkers, 
mics, drumstel en keyboard, het enige wat 
je zelf moet meebrengen is je (vrienden 
met) talent!
Hou je ook alvast klaar voor de week 
daarna, want op 21 en 22 november 
vinden de voorrondes plaats van IFR in de 
Baarr en Vleugel F! Meer info vindt je op 
pagina 6!

di
15

MTM burger sale
12u00 | tHeokot

It’s burger time! Too lazy to cook 
your own meal? Craving a delicious 
hamburger? Look no further for MTM has 
it’s annual burger sale this week! Look 
for our stall at theokot where we will be 
providing you with exquisite burgers for 
only 2 euro a piece!

wo
16

Hawaiian party!
22u00 | ‘t elIXIr 

Aloha! BEST transforms the fak 
into the Hawaiian atmosphere to show 
the European students from ATHENS 
a part of our culture! Come and drink 
our delicious cocktails: Blue Hawaiian 
& Pina Colada, both for €1.5. See you 
there!

wo
16

Altran Workshop
18u30   |  aula tWeede 
HooFdWet, ttI

Dear Future engineers,
As a global leader in innovation and 
high-tech engineering consulting, Altran 
off ers its clients a new way to innovate 
by developing the products and services 
of tomorrow. Altran works alongside its 
clients on every link in the value chain 
of their project, from conception to 
industrialization.
To provide a fi rst insight into Altran in a 
fun and inspiring environment, we off er a 
workshop on quality and reliability given 
by a true expert. After the workshop a 
relaxing reception is provided.
If you would like to participate this 
workshop please confi rm your presence 
to: https://vtk.be/en/form/index/6123/

wo
16

VTK Bureau 4
12u45 | eleC b91.100

Onderw i j s sympath i san ten 
opgelet! Ook deze week presenteert 
VTK Onderwijs u de meest actuele 
onderwijstopics op ons geliefde 
VTK Bureau! Deze informele 
onderwijsvergadering is zoals altijd open 
voor iedereen, en wordt vergezeld van 
een broodje en drankje voor zij die zich 
inschrijven op on.vtk.be.bureau. Tot dan!
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ma/di
21/22

IFR Voorrondes

19u00 | de baarr (21/11) 
& JeuGdCentruM vleuGel F 

(22/11)

Het is eindelijk zo ver, het evenement met 
het grootste rock- en talentgehalte van 
heel Leuven is er weer: de Interfacultaire 
Rockrally! Om die gegeerde fi naleplaats 
in Het Depot te bemachtigen, zullen 
de bandjes die opkomen voor hun 
studentenkringen de jury EN jullie moeten 
overtuigen! 

Maandag 20 en dinsdag 21 november 
vinden de voorrondes plaats in 
respectievelijk De Baarr en Jeugdcentrum 
Vleugel F. Deuren gaan telkens open om 
19u, en de inkom bedraagt slechts €2,5/€2 
(met cultuurkaart)! 

Kom je favoriete band naar de fi nale 
stemmen en genieten van de beste 
muziek uit Leuven! Hou ook het facebook 
evenement in de gaten voor de line-up van 
elke avond!

vr
25

Vrienden- en 
familiecantus
Deuren: 20u30, Io Vivat: 21u00 | 

WaaIberG | Prijs: Water €4/6 Bier €11/15 
L/NL

Hebben je ouders je al vaak gevraagd 
wat een cantus nu exact inhoud? Zijn je 
vrienden nog nooit naar een (fatsoenlijke) 
cantus geweest? Of wil je gewoon een 
leuke familie-uitstap organiseren? Kom 
dan zeker langs op onze Vrienden- en 
familiecantus op 25 november! 

Je heb misschien al gemerkt dat dit een 
week te vroeg in ‘t Bakske staat, maar dat 
komt omdat de inschrijvingen via de VTK-
site verlopen. De link hiervoor zullen we 
vrijdag 18 november om 20u posten in het 
facebookevenement.

di
22

Eerstejaars 
triocantus: Blad Steen 
Schaar

20u00 | WaaIberG | Prijs: Water €4/6 
Bier €11/15 L/NL

Samen met Medica en LBK gaan we 
een knaller van een eerstejaarscantus 
doen! Bepaal zelf je tactiek en schrijf je in 
als blad, steen of schaar (en verkleed je 
natuurlijk ook zo). 

Ticketverkoop start donderdagmiddag  
(17/11) in het theokot.

ma
28

Live-cantus met 
Revue
Deuren 20u00, Io Vivat 20u30 | 

WaaIberG | Prijs: Water €4/6 Bier €11/15 
L/NL

Een avondje cantussen of een avondje 
live muziek gaan luisteren? Kiezen is 
niet nodig want het kan allebei tijdens 
de Live cantus op 28 november! Deze 
cantus zal live begeleid worden door de 
muzikanten van Revue, de toneelgroep 
van VTK! Geef het beste van jezelf in 
een van de Revue thema’s van voorbije 
jaren: Boysbands (2016), Middeleeuwen 
(2015) en Wereldoorlog 1 (2014)! Tickets 
verkrijgbaar in Theokot vanaf maandag 
21 november!
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De voorbije week

Beach party

Doopvoorbereidingen
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@vtkleeuw

Enkele snaps van de citytrip
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Berichten

Bloedserieus
Beste bloedbroeders en -zusters, 

Na alweer twee fantastische 
Bloedserieusweken vorig jaar, is het weer 
tijd om mensen in nood toe te snellen. 
De afgelopen jaren hebben jullie ons 
al fantastisch geholpen, maar spijtig 
genoeg zijn er steeds meer mensen 
die dit bloed harder nodig hebben dan 
superhelden hun krachten en professoren 
hun PowerPoint presentaties. 

Door te doneren red je niet enkel een hoop 
mensen die je sterk nodig heeft. Er staat 
weer een enorme hoop verrassingen klaar 
om je te bedanken voor je fantastisch 
goede daad. 

Allereerst krijg je een rijkelijk gevulde 
goodiebag. Op maandag kan je naar 
de Bloody Quiz in Alma 3. De dinsdag 
schotelen we jullie The Grand Budapest 
Hotel voor in Max Weber. Op woensdag 
komt Bert Gabriëls samen met de 
enthousiastelingen van Preparee voor een 
avond vol schaterlachen en plezier zorgen 
in Max Weber. Op donderdag is het dan 
in de Universiteitshallen weer tijd voor de 
kers op de taart: het Boombal! 

Lijken deze activiteiten wel iets voor 
jou? Zou je graag wat bloed of plasma 
afgeven voor het goede doel? Aarzel dan 

niet en kom naar de Bloedserieusweek in 
Leuven, dit jaar vindt deze plaats tussen 14 
en 17 november. Op maandag en dinsdag 
kan je terecht in de Universiteitshallen 
en woensdag en donderdag in het 
Gymnasium. In het donorcentrum van 
Leuven kan je ook van maandag tot 
donderdag terecht voor een bloed of 
plasmadonatie. 

Vergeet je zeker niet op voorhand in 
te schrijven en de donorzelftest af te 
leggen op rodekruis.be/donorzelftest!  
Meer informatie over de activiteiten en 
de Bloedserieusweek kan je snel op 
Facebook en onze site terugvinden. 

Wees de held waarvan je altijd al wist dat 
je hem was!

Het Bloedserieusteam

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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Arenbergsymposium
Chair Richard Van Cauteren – Willy Dutré

Wednesday the 23th of November 2016, 7:30 PM
Grote Aula, Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Organised by the Faculty of Engineering Science and the Faculty of Law, 
together with the Alumni Engineers KU Leuven and VRG-Alumni KU Leuven

Three lecturers will present their insights and novel evolutions on self-driving, intelligent cars and 
vehicles. Their views include technological challenges, the impact on mobility, and societal issues.

Intelligent vehicles are a rapidly-evolving technology that can significantly influence the way in 
which humans deal with mobility and transport. However, besides technological challenges, a num-
ber of issues needs to be resolved as well, ranging from traffic organisation to liability, insurance 
and privacy issues. Is Europe ready to let intelligent vehicles conquer our roads? 

Lectures
• Kurt De Grave, senior researcher autonomous vehicles, Flanders Make 

How to build a self-driving vehicle
• Bart van Arem, full professor transport modelling, head of the Department Transport &  

Planning and director of the TU Delft Transport Institute, TU Delft 
Automated Driving between Dream and Reality

• Eugenio Stoppani, policy officer, EU Commission DG GROW, Automotive Industry Unit 
Automated and connected vehicles: EU regulatory and policy actions

The symposium will be followed by a reception in the Jubileumzaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Registration
https://eng.kuleuven.be/over_ons/evenementen/arenbergsymposium-2016
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ExxonMobil APP Inhouse 
Day
24 November 2016

Welcome to the APP Inhouse Day. Are 
you an engineering student at KULeuven, 
UGent or VUB? Then this is your chance 
to catch a glimpse of ExxonMobil in 
action! During the APP Inhouse Day you 
will visit our Antwerp Polymers plant in 
Zwijndrecht. You will get a tour of our 
production facilities, and see some of the 
technology you’ve encountered during 
your studies in practice. You will have the 
opportunity to meet both young engineers 
and experienced managers and to talk to 
them in an informal setting. You will learn 
more about ExxonMobil’s activities in the 
Benelux and worldwide, and demonstrate 
your analytical and teamwork skills in 
challenging case studies. Get a taste of 
some of the opportunities we provide to 
young engineers, and see for yourself 
whether a career at ExxonMobil is for you!

For more information on the event and 
how to apply please visit our website 
on.vtk.be/exxonmobil before November 
18!

Sumo Robot Competitie: 
Motors
Maandag 14 november, 19h30, ESAT 
lokaal 02.58 

Ook dit jaar organiseert IEEE Student 
Branch een Sumo Robot Competitie in 
het tweede semester. Ontwerp, bouw 
en programmeer je eigen robot in een 
aantal begeleide sessies, alleen of in 
teamverband, en neem het tegen elkaar 
op om geweldige prijzen te winnen! 

De volgende sessie gaat over het 
aansturen van de motoren om de robot 
te doen bewegen. Geen probleem als je 
de eerste sessies niet volgde, je kan deze 
makkelijk inhalen!

Gelieve te registreren op www.ieee-sb-
leuven.be/motors2016. Iedereen welkom, 
met gratis receptie!

Student Branch Leuven 

Bring your own laptop!                                                      Free reception! 
Please register at http://www.ieee-sb-leuven.be/motors2016 

Session III: Motors 

Monday November 14th 2016, 19h30 @ ESAT room 02.58 
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Ontspanning

Kleurplaat

Ter voorbereiding op VTK at the movies deze woensdag kan u alvast deze kleurplaat van 
Fantastic Beasts and Where to Find Them inkleuren!



Ontspanning

IAESTE
The numbers in this sudoku have been changed with the letters in ‘IAESTE Leuven’, enjoy!

Raadsel

Welke tafel heeft geen poten?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duo-cinematicket!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was: Klaas is geboren in het jaar 2000 
v.Christus. Dieter Plessers wist dit en mag zijn prijs afhalen op Blok 6.




