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Een rots om uw iedere maandag aan vast te klampen

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u00 Happy hour              ‘t ElixIr

22u00 Beachparty   ‘t ElixIr
19u00 Presentatie Pfi zer ESAT

21u00 Theokot Karaoke Theokot

19u00 Presentatie Cisco  De Molen

Beste lezer

De 24 urenloop is voorbij, de 
TTT’s ook, onlangs ook nog de 
halloweenTD. Wat schiet er nu 
nog over om te doen? Studeren? 
Nee toch! Ook deze week 
hebben we vanalles voor jullie in 
petto zodat jullie nog even zonder 
schuldgevoel de boeken links 
kunnen laten liggen. 

Gegroet   
De redactie

De zomer is misschien al even voorbij, maar 
dat weerhoudt ons er niet van het strand naar 

‘t ElixIr te brengen! 
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Vicewoordje
Liefste schatjes

Een week met enkele verlofdagen zit er weer op. Ikzelf heb er 
niet zo veel van gemerkt, want ik heb naarstig doorgewerkt. 
Ik had namelijk een deadline en huiswerk, WTF bestaat dat 
zelfs nog aan de unief? Zoals een goede burgie betaamt 
ben ik er uiteraard veel te laat aan begonnen, series zoals 
Cordon waren negatief voor optimalisatie. Ik heb geluk dat 

ik zo’n goede groep 5 heb, die me toch steeds op het rechte pad konden houden, 
uiteraard bij uitstek onze fantastische praeses die me steeds de goede richting 
instuurt en verlichtende opmerkingen kan geven over mijn paper. 

Met deze omvangrijke, goddelijke vriend heb ik namelijk ook onze Halloween TD 
kunnen afsluiten. Ons optreden was helaas van korte duur, maar ik hoop dat we jouw 
laatste dropje energie toch succesvol uit u hebben kunnen zuigen! DJ Sloopwerken 
at your service!

Kusjes

Uw vice

Praeseswoordje
Winter is coming!

Voor mij heeft dat enkele nare gevolgen... Een Belgian Bullet 
als vriendin hebben, dat wil zeggen veel eenzaamheid in 
de winter. Zo heb ik nu niemand om mij te verwarmen ‘s 
nachts, brr :( Jullie mogen mij altijd een hartverwarmende 
knuffel geven in deze zware tijden als jullie mij zien op de 
campus of ergens anders, het zou me enorm veel deugd 

doen!

Gelukkig had ik het afgelopen week niet zo koud in de Alma dankzij Gunther D en 
de andere top dj’s! De Marie Louise doen in Alma 2, het leek wel alsof ik naar een 
of ander tropisch oord naartoe aan het varen was. Dit brengt me ineens naadloos bij 
de Beachparty van dinsdag! 3 ton zand in onze geliefde fakbar, voor zij die het nog 
niet meegemaakt hebben, zeker een aanrader! Als jullie mij zoeken dinsdagavond, 
het kan zijn dat jullie voor een keer wat omlaag moeten kijken i.p.v. omhoog, want ik 
lig graag in het zwembadje.

Verder ook nog een mededeling speciaal voor alle eerstejaars: ik hoop dat de TTT’s 
meevielen, moest dat niet het geval zijn, geen erg, een verloren strijd is nog geen 
verloren oorlog. En ook veel succes aan de eerstejaars die vrijdag gedoopt worden! 
Laat het een overgetelijke herinnering worden en maak er een plezante dag van!

Knuffels

Lukas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

VTK Cultuur Tipt

Zoals beloofd lees je hier onze culturele 
aanraders voor de komende 2 weken.

WooRd Het Groot Dictee 
der Leuvense Studenten
PieteR de someR – 16/11/2016 
19u00

Op woensdag 16 november organiseren 
LOKO Cultuur en Kring Babylon de 
negende editie van het Groot Dictee 
der Leuvense Studenten. Test je kennis 
van de Nederlandse taal en win 
fantastische prijzen, waaronder een 
reis naar Den Haag & Utrecht! Het 
dictee zal gepresenteerd worden door 
Aster Nzeyimana en werd geschreven 
door prof. dr. Dirk De Geest. Inschrijven 
kan via loko.be/dictee of ter plaatse!  
(Cultuurkaarthouders: €2, Andere: 
€2,50)

dAns Liesbeth Luwez 
Dances Bob Dylan
stuK – 9-10/11/2016 20u30

Maarten Van Cauwenberghe en Lisbeth 
Gruwez zijn het ijzersterke artistieke 
duo achter Voetvolk. Het vertrekpunt 

van deze voorstelling is bedrieglijk 
eenvoudig. Hij draait vinylplaten, zij 
danst. Zo spreken ze elkaar zonder 
woorden, verenigd door iconische 
nummers van Bob Dylan uit de jaren 
60 en 70. (Cultuurkaarthouders: €10, 
Andere: €14)

muZieK Rufus Wainwright
dePot – 14/11/2016 20u00

Bewonder in het Depot één van 
de beste mannelijke vocalisten en 
singer-songwriters van zijn generatie. 
Rufus Wainwright stelt er zijn meest 
recente album ‘Take All My Loves: 
9 Shakespeare Sonnets’ voor. Met 
de bijbehorende dramatiek viert de 
zanger de vierhonderdste verjaardag 
van de dood van Shakespeare. 
(Cultuurkaarthouders: €30 (vvk)/€33 
(kassa), Andere:  €33 (vvk)/€36 
(kassa))

Sta je zelf in Leuven op de planken of 
heb je een cultuurtip? Mail dan naar 
cultuur@vtk.be en wie weet word jij wel 
gefeatured in het Bakske!
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Evenementen

ma
7

Presentatie Cisco
19u00 | AuditoRium oude 
molen

Everything is converging on the Internet, 
making networked connections more 
relevant than ever before in our lives. 
Our employees’ revolutionary ideas 
impact everything imaginable - from 
entertainment, retail, healthcare, and 
education, to public and private sectors, 
smart cities, smart cars, and everyday 
devices in our homes. Here, that means 
you’ll take creative ideas from the 
drawing board to powerful solutions 
that have real world impact. You’ll 
interface with Ciscoleaders, partner 
with experienced mentors, and develop 
incredible relationships with colleagues 
who share your interest in connecting the 
unconnected. You’ll be part of a team that 
cares about its customers, enjoys having 
fun, and you’ll take part in changing the 
lives of those in our local communities.

Is the Internet what makes you tick? Then 
join us for a fun and inspiring evening with 
Cisco the 7th of November at 19h.

di
8

Beach Party
22u00 | eliXiR

Op dinsdag 8 november wordt onze 
geliefde fakbar omgetoverd tot een 
tropisch paradijs: exotische planten, 
palmbomen, strandballen, echt zand en 
zelfs een zwembad :D 

Trek je strandoutfi t aan en kom genieten 
van onze heerlijke zomerse cocktails: 
Passoa Orange, Sex on the Beach en Long 
Island, voor maar €2! En uiteraaaaard 
geven we ook GRATIS VATEN, want ‘t is 
en blijft natuurlijk Fakbar ‘t ElixIr.

Tot dan, voor een legendarisch feestje!

di
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Bedrijfspresentatie 
Pfizer Puurs
19u00 | esAt Aud C

Als ingenieur meewerken aan een 
gezondere wereld.

De vestiging van Pfi zer in Puurs is de 
grootste productie-eenheid van Pfi zer 
in Europa. In een hoogtechnologische 
omgeving worden er elke dag meer 
dan een miljoen steriele, inspuitbare 
geneesmiddelen geproduceerd, verpakt 
en gedistribueerd. Pfi zer Puurs is 
voortdurend op zoek naar ingenieurs 
voor haar engineering-, kwaliteits- en 
productieafdelingen. Teamwork en het 
waarborgen van kwaliteit staan daarbij 
voorop. Wim Frateur van Pfi zer Puurs 
komt de productie-eenheid, haar cultuur 
en haar carrièrepaden toelichten op 
dinsdagavond 8 november. Inschrijven 
voor de bedrijfspresentatie kan via 
on.vtk.be/pfi zer
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ONTDEK HET TIJDENS DE BEDRIJFSPRESENTATIE 
VAN PFIZER PUURS OP 8 NOVEMBER 2016 OM 19U 
(DEPARTEMENT ELEKTROTECHNIEK, KASTEELPARK ARENBERG 10, LEUVEN)  
EN OP PFIZERCAREERS.COM.

Samen met je collega’s het 
productieproces optimaliseren, 
en zo meewerken aan een 
gezondere wereld? 
Bij Pfizer Puurs kan dat.

Excel today, shape tomorrow, together.

WWW.PFIZER.BE
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De voorbije week

Halloween TD

Een avond vol goeie muziek
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Een avond vol monsters

Een avond vol plezier
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Theokot Karaoke
21u00 | tHeoKot

Op 9/11 organiseert het Theokot een 
karaoke dus pak allemaal je favoriete 
rimmer bij de arm en kom samen met de 
VTKallboys een liedje zingen.

Ook kan je van onze yummy COCKtails 
van € 1 komen proeven, wij serveren 
jullie met trots onze homemade porno en 
awesome sex on the beach. Ook kan de 
keel gesmeerd worden met onze lekkere 
shots aan € 0.50 (blue thrill)

Dus kom allemaal op 9/11 crashen in het 
theokot en beleef een avond vol met 
hoogvliegers you will never forget.

do
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Revue in Theokot
12u00 | tHeoKot

Heb jij ook al vaak genoten van die 
heerlijke broodjes en de gezellige sfeer 
in Theokot? Deze donderdag zullen de 
broodjes nog net dat ietsje lekkerder 
zijn en de sfeer net een tikje gezelliger 
want Revue neemt het Theokot voor één 
middagje over! Met veel liefde en inleving 
zullen de broodjes verkocht worden in een 
Revuese setting. Benieuwd? Of gewoon 
hongerig? Kom zeker langs!!

wo
16

VTK@Movies: 
Fantastic Beasts and 
Where to Find Them

20u00 | KinePolis leuVen
Prijs: L/NL: €6/7

Attentie aan alle Dreuzels! Neem de trein 
op Platform 9¾ en zet samen met VTK en 
Kinepolis een nieuwe stap in de magische 
wereld van J.K. Rowling. Kom met VTK@
Movies naar de PREMIERE van ‘Fantastic 

Beasts and Where to Find Them’  en laat 
je omverblazen. 

Tickets zijn helaas niet meer verkrijgbaar. 
Wil je je toch op een wachtlijst laten zetten, 
stuur dan een zo origineel mogelijke mail 
naar cultuur@vtk.be en wie weet kan je 
toch nog mee!

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: Tai Mai & Pina Colada, both for 
€1.5. See you there!

wo
16

Massacantus der 
Heverleese kringen
18u00 | AlmA 3

Commilitones,

Nu we een paar weken ver zijn, is het 
weer tijd voor de jaarlijkse afspraak 
om aan Leuven te laten zien wie de 
Heverleese kringen zijn. Na deze weken 
zijn we binnen de kringen al goede 
vriendjes maar het is tijd om ook buiten 
de kringgrenzen sociaal te zijn. Vergezel 
ons op het grasveld voor Alma 3 samen 
met LBK, Apolloon en Scientica om de 
decibelmeters tilt te doen slaan.

Tickets: Bier €10/€12 L/NL

De kaartenverkoop gaat door op 
maandag 14/11 om 13u in het Theokot. 
Let op, enkel VTK leden kunnen bij ons 
kaarten kopen aan ledenprijs.

Deuren 18u, Io Vivat 18u30
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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

Impressions of an internship 
in Brazil with IAESTE
 “Doing an internship in Brazil was just…
extraordinary!

 I was working on the extraction of DNA 
of the chloroplasts of passion fruits. As a 
chemical engineer, who is interested in 
biology, it was eye opening to see what 
we can do with genetics! The lab always 
supported me with whatever questions I 
had and IAESTE’rs were always there for 
you. 

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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What did I achieve here in 2 months? Well, 
I know more about DNA, passion fruits, 
working together with Brazilians, the history 
and culture of Brazil. I’ve seen 9 cities in 
Brazil, made friends for life and broadened 
my mind. Also, some people believe I’m 
Brazilian or Portuguese when I talk to them 
(hooray! :D ) and I can confi dently say I 
dance forro (a typical dance from here)…

If you are reading this and still deciding 
whether to go for an IAESTE internship, go 
for it!

You won’t regret!” 

 Paulina

Do you also want to go on an internship 
with IAESTE? Don’t hesitate to contact us!

Check out our facebook page : facebook.
com/iaeste.belgium.leuven or our website: 
http://www.iaeste.be Any questions? Send 
an email to: iaeste@vtk.be

Almost forgot! The solution from last week’s 
question was the picture in the left upper 
corner!

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!

ATHENS-week in aantocht
Over 2 weken 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 fi nale! 

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.

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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Onderzoek krachttraining
Ik doe onderzoek aan de KU Leuven 
naar het eff ect van krachttraining op de 
genactiviteit. Hiervoor zijn we nog op 
zoek naar mannelijke studenten zonder 
ervaring in krachttraining, die graag 6 
maand krachttraining bij ons willen komen 
volgen. Het gaat om 3x trainen per week 
onder persoonlijke begeleiding met de 
focus op arm, schouder, borst, buik, rug, 
dij en kuitspieren (het gehele lichaam 
dus). Daarnaast doen we ook onderzoek 
naar levensstijl (eetgewoonten, fysieke 
activiteit, vetpercentage, ...) en enkele 
lichaamsmetingen (bloed+spier).

Gegroet 

Sara Blocquiaux

VERGOEDING: 250 EURO

VOOR MEER INFORMATIE: 

sara.blocquiaux@kuleuven.be / 016 37 79 04

12 weken krachttraining
2 weken gips

12 weken krachttraining

Invloed van krachttraining op de Invloed van krachttraining op de 
genactiviteitgenactiviteit

Proefpersonen 
genactiviteitgenactiviteit

nnnnnnn +18 
genactiviteitgenactiviteit

8888888888 jaar
genactiviteit

aaaaaaaarrrrrrr gezocht

Chronische 
ziekten

Man

Geen 
kracht 

ervaring

Sportkot

+18 
jaar

g

g
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Ontspanning

Answers can be posted on the Altran website. Go to www.altran.be and go to the brain 
challenge page.

Raadsel
Klaas heeft de leeftijd van twintig jaar in het jaar 1980. In het jaar 1985 is hij echter maar 
vijftien jaar oud. Hoe kan hij vijf jaar jonger zijn geworden?

De oplossing van het vorige raadsel was dat de gedetineerden met het puin dat ze 
uitgraven een berg konden maken, op deze berg zouden kruipen om zo te kunnen 
ontsnappen, Yves Le Compte wist dit en mag zijn prijs afhalen op Blok 6


