semester 1 week 10
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

27 nov 2016 - 12 blz. - 750 ex.

... of pas in de middag

ZONDAG

Beste lezer

23u

Met trompetten, trommels, violen
en gitaren verwelkomen wij jullie
graag op de 2e livecantus van
VTK. Eén van de gezelligste en
meest memorabele cantussen
van dit semester.
Ook zij die niet zo into cantussen
zijn, kunnen deze week hun
geweldig zangtalent laten horen,
We zien jullie dan ook allemaal
graag woensdag op de open mic
in alma 3
Met vriendelijke groeten,
De redactie

Happy hour

Maandag
20u

Livecantus

20u

Beauty vs nerd quiz

Dinsdag
12u30

Bickyverkoop halftime

‘t ElixIr

Waaiberg
200G

theokot

Woensdag
12u45
20u

Bureau 5	Elec B91.100
Open mic
Alma 3

Donderdag
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Tip van via secura:
Breng zeker oordopjes mee naar onze
evenementen deze week...

Boku 3.22

Praeseswoordje
Beste lezers
In tegenstelling tot Jurgen ben ik hopeloos te laat met mijn
tekstje. Normaliter blijf ik op het rechte pad, maar nu heb ik
rechtstreeks een treinticket naar de verdoemenis gekocht.
Onlangs werd ik op het faculteitsbestuur geconfronteerd met
het feit dat het semester al over de helft is, aangezien de
departementsvoorzitters aan het reikhalzen waren naar de
kerstvakantie. Voor mij lijkt alles nog maar juist begonnen. Laten
we geloven in onze jeugdigheid, naïviteit en enthousiasme om
zo ook met volle vreugde naar de ‘kerstvakantie’ uit te kunnen
kijken. Lol. Efficiënt leren en voldoende ontspanning in de vorm
van kalkoen en kaas, is de sleutel tot succes.
Alvast succes in de komende weken met het
ontspanningsgedeelte (ik steun jullie bij eventuele katers), dat
jullie nog dubbel en dik verdiend hebben!
Lukas out

Vriendjes,
Week 10 alweer, de tijd vliegt voorbij en ook november loopt
op zijn einde.. Tijd om stilletjes aan eens in de boeken te
kruipen, maar probeer zeker nog genoeg ruimte te voorzien
voor ontspanning! Profiteer zeker nog van de laatste weken
van het semester!
Voor zij die niet weten hoe te ontspannen, deze week is er
de Live cantus met muzikale begeleiding van Revue, zeker
de moeite waard om eens mee te maken! Ook VTK Cultuur
organiseert nog een Open Mic deze week samen met WINA
en LBK, zeker eens de moeite waard om langs te gaan!
Verder kan ik met trots zeggen dat dit tekstje eens ruim op tijd
ingestuurd werd! Whoehoeeeeeewwwwwwwwwwwww
Kusjes en knuffels
Jurgen
							

Vicewoordje
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Cudi
_Nederlands_

_English_

Gezien het einde van het semester
nadert, naderen ook de deadlines
voor de cursusdienst.

The end of the semester is near,
as well as the end of the openings
of the bookstore. Our openings
will continue as usual until friday
9/12. Afterwards, all bookings will
be removed, and course materials
printed by VTK will be available
first-come first-served during our
opening hours, until friday 16/12.
Handbooks won’t be available
starting 9/12.

Tot vrijdag 9/12 zal alles nog
gewoon verlopen. Alle bookings
zullen daarna verwijderd worden,
en VTK-cursusmateriaal kan nog
tot 16/12 tijdens onze openingsuren
first-come first-served verkregen
worden, zolang de voorraad strekt.
Handboeken zullen vanaf 9/12 niet
meer beschikbaar zijn.

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

10u30 - 14u30

Gesloten/Closed

22u - ...
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Evenementen
ma

28

DJI on Campus &
Drone research @ KU
Leuven
Elec: auditorium R | 18u30

Learn about drone research @ KU Leuven
and about DJI: one of the world’s most
exciting drone companies and visiting
our campus this month. You’ll get the
opportunity to enjoy demonstrations
and hands-on experience with some of
their greatest products and all this in the
great company of free sandwiches and
reception. Registration is required on:
www.ieee-sb-leuven.be/DJI

di

29

Cargill Company
Presentation
Aula CW | 20u

Join us on Tuesday 29 November for an
interactive presentation of Cargill’s Malt
business!
Hanne
Van
Peteghem,
Technical
Management Trainee, accompanied
by Steven De Samblanx, Operations
Manager EMEA, are happy to invite you
to an interesting evening where you will
learn more about Cargill as a company
and more specifically the malt business.
Hanne joined Cargill via our European
Graduate Program which offers young
graduates the opportunity to develop their
technical and soft skills
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VTK bureau 5

Elec B91.100 | 12u45

Woensdag vindt alweer ons
vijfde VTK Bureau plaats. Ook deze
keer is iedereen welkom om te komen
discussiëren over de meest actuele

onderwijszaken! Vergeet je niet in te
schrijven op on.vtk.be/bureau zodat je
zeker geen honger of dorst hoeft te lijden.
Tot dan!

wo
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Open Mic WINA LBK - VTK
Alma 3 | 20u

Kan jij een instrument bespelen? Kan
je bangelijk dansen of ben je een
verborgen stand-up comedy talent?
Schrijf je hieronder in als je het podium wil
beklimmen 30 november in de Winabar,
en iedereen wil tonen wat je kan! Er is
geen auditie, geen jury en zelfs een heel
lief publiek! Echt alles mag, dus er is maar
1 boodschap: Inschrijven via volgende link:
on.vtk.be/OpenMic

do
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Bickyverkoop
halftime
Theokokt | 12u30

Ahoi kameraadjes!
Op 1 december meert De Scheve Schuit
van Piet Piraat aan bij het Theokot voor
een heuse Bicky Burger verkoop! De
Halftime crew van het schip zorgt voor
heerlijke Bicky’s aan slechts € 2 (nvdr.
Bicky cheese aan € 2.5)!
Kom samen met Berend Brokkepap
genieten van deze bickyburgers en
sponsor tegelijk onze toekomstige
schattenjachten!

easics

http://www.ieee-sb-leuven.be

FOOD AND DRINKS INCLUDED

www.ieee-sb-leuven.be/DJI

REGISTER AT:

PLACE:
AULA R (PREVIOUSLY AUD. A)
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING - ESAT
KASTEELPARK ARENBERG 10
3001 HEVERLEE

DATE :
NOVEMBER 28, 18:30

BORED? DON'T BE. COME DISCOVER A
NEW PERSPECTIVE!

EUROAVIA

+ DRONE RESEARCH @ KU LEUVEN

DJI ON CAMPUS

IEEE student branch Leuven
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De voorbije week

Stagebeurs

Infosessie praesidium
6

Voorrondes Interfaculta
ire rockrally
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do
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Info event IAESTE

Boku 03.10 | 20u

Are you up for new technical
challenges? Have you always wanted to
go abroad and experience a country with
local people? Does making international
friends sounds good to you?

sensing system that got the attention
of leading automotive companies.
XenomatiX has the ambition to become
a Tier II supplier for an instrumental
component in autonomous vehicles.

Then doing an internship with IAESTE
might be just the thing for you!
IAESTE is a non-profit organisation that
gives technical students the chance to go
on a professional internship abroad. Does
this sound interesting to you? Come to
our info event this Thursday!
For more information, check out our
facebook page or our website!
facebook.com/iaeste.belgium.leuven
http://www.iaeste.be
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Ploegvergadering 2

Boku 3.22 | 20u

Donderdagavond
gaat
de
tweede vergadering door voor de
vorming van een kandidaat-praesidium
van volgend werkingsjaar. Als je interesse
hebt kom dan zeker af!

do
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Presentation WHAT IT
TAKES TO REPLACE
THE HUMAN DRIVER

Auditorium de molen | 20u

Self-driving vehicles will need advanced
sensing technology to digitize their
surroundings. Automotive industry is
looking for a low cost solution that brings
high detection reliability in all possible
outdoor circumstances.
The Flemish company XenomatiX
developed a true solid-state laser based
8
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Bedrijfspresentatie
Nobel Biocare

Auditorium de molen | 19u30

Nobel Biocare, a Danaher Company,
is world leader in innovative restorative
and esthetic dental solutions, providing
dental professionals with state of the
art
evidence-based
root-to-tooth
solutions, including dental implants, allceramic crowns, bridges and laminates,
guided surgery planning, scanners and
biomaterials. We want to shape the
innovation and the industry.
The Center of Competence for Digital
Dentistry Software is located in Mechelen.
In collaboration with the other global
functions, the team investigates, develops,
maintains and supports innovative
software solutions for clinicians and
dental technicians.
Are you curious about how Nobel
Biocare Mechelen sees the future of
‘Digital Dentistry’? Are you looking for
more information about what your career
opportunities could be at Nobel Biocare?
Join our company presentation on the
8th of December in aula De Molen at
19h30. Afterwards VTK will foresee a free
reception with some snacks and drinks.

di
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De Slimste Ir. Ter
Wereld

MTC Grote Aula €3/4 (L/

Met als presentator: Bert Kruismans
De meest epische VTK quiz van het jaar
komt eraan: op dinsdag 13 december om
20u vindt de BV quiz in het thema van
De Slimste Mens Ter Wereld plaats. De
presentator van de avond is niemand

Berichten

minder dan de enige echte Allerslimste
Mens Ter Wereld, Bert Kruismans.
Voor slechts €3/4 (L/NL) kan je een
hele avond komen quizzen en genieten
van de hemelse stem en humor van de
heer Kruismans. Inschrijven is verplicht
per ploeg van maximaal 4 personen en
kan op on.vtk.be/SlimsteBurgie. Prachtige
prijzen, drank en hapjes zullen ook zeker
van de partij zijn, dus er is geen reden
meer om niet mee te doen!

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

Infosessie doctoraat
De Arenberg Doctoraatsschool voor
Wetenschap & Technologie en de Doctoral
School Biomedical Sciences nodigen
jou hartelijk uit op de infoavond over
doctoreren op woensdag 7 december om
19u. in auditorium Jean Monnet, Campus
Parkstraat, Leuven. De infosessie zal in
het Engels worden gehouden.
Wat is de doctoraatsschool? Wat houdt
een doctoraatsopleiding in? Wat doet
een doctorandus eigenlijk? Wat kan ik
verwachten van een promotor?
Antwoord op deze en andere vragen,
krijg je op 7 december vanaf 19u. Nadien
bieden we een drankje en een knabbeltje
aan en kan je alvast nog wat napraten.
Meer informatie en inschrijven kan via:
http://set.kuleuven.be/phd/infoavond.htm

Infosessie KIC InnoEnergy
Master School
Ben jij geïnteresseerd in duurzame
energie en het oplossen van de huidige
uitdagingen in de energiesector? Kom
dan zeker naar deze interessante

workshop georganiseerd
InnoEnergy Master School!

door

KIC

Deze infosessie zal plaatsvinden op
dinsdag 29 november om 19u in de
Machinezaal (TI 00.02). Op het einde is
er ook een gratis receptie.
Meer info kan ook via https://www.
facebook.com/events/1189076231129544/
gevonden worden.

_English_
Are you interested in sustainable energy
and want to find solutions for the current
challenges which the energy sector
faces? Then be sure to come to this
interesting workshop organised by KIC
InnoEnergy Master School!
This info session will take place on
tuesday the 29th of November at 19h in
the Machinezaal (TI 0.02). There also is
a free reception at the end.
More info can also be found
via
https://www.facebook.com/
events/1189076231129544/.
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Ontspanning
Woordzoeker: Regenboog

Raadsel
Kan jij deze droedel oplossen?

Raadsel
Kan jij deze droedel oplossen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duo-cinematicket!
Het antwoord van vorige week was ‘Speler A’. Simon Tullen wist dit en mag zijn duoticket
komen afhalen op blok 6.
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Zoek de 16 verschillen
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di 13/12 • 20u
MTC
Grote Aula
€3/4 (L/NL)

inschrijven verplicht:
on.vtk.be/ SlimsteIng enieur

