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Agenda ontspanning
Activiteiten
Zondag (23/3)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Proffentap (met uitreiking Gouden Krijtjes)

‘t ElixIr

Ticketverkoop Beiaardcantus

Theokot

12u45-14u00

VTK Bureau 8

BOKU 04.20

19u45-23u00

Careerevening 2

Jean Monnet

Pokerchamp 3

Theokot

Jungle Party

‘t ElixIr

19u00-...

YERA Energy Talks

College De Valk

20u00-...

Gitaarconcert

Theokot

Prefab

‘t ElixIr

Maandag (24/3)
21u00-...
Dinsdag (25/3)
20u00-...
Woensdag (26/3)

20u00-...
22u00-00u00
Donderdag (27/3)

Maandag (31/3)
22u00-...
Dinsdag (1/4)
ExxonMobil Inhouse Day
Donderdag (3/4)
20u00-22u15

ComedyAvond VTK-VRG

Max Weber
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Agenda serieus
Activiteiten

Maandag (24/3)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u45

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (25/3)

Woensdag (26/3)

Donderdag (27/3)

Vrijdag (28/3)
10u30-14u30

Woordje van de praeses
Als praeses krijg ik regelmatig (meer dan me lief is) mails van ondernemende
studenten die denken dat ze het warm water (of juist niet) hebben uitgevonden
met projecten die allemaal in dezelfde richting werken: samenvattingen en notities
van studenten samenbrengen op een zogezegd extreem vernieuwend platform.
Uiteraard willen ze ons dan overtuigen waarom hun platform zoveel beter is
dan wat we al hebben, dat ze daar op één of andere manier geld mee kunnen
verdienen moet ik dan maar tussen de lijntjes lezen. Bij al deze platformen denk ik
telkens weer hetzelfde: waarom vragen ze niet eerst bij de studenten en kringen
of zij hier nood aan hebben? Het feit dat ze telkens weer verdwijnen na een tijdje
bewijst ook waarom de mediastorm van een tijd geleden totaal overbodig was: de
huidige student is nog steeds solidair en daarmee is de kous af, gelukkig maar.
Robin (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice

Er bevinden zich veel eigenaardigheden op blok 6. Doordat onze gang jaar na
jaar bewoond is geweest door het praesidium van VTK, blijft er ook een hoop
stuff liggen waar feitelijk niemand meer van weet hoe het daar ooit geraakt is,
en waarvoor het ooit diende. Het kroonstuk op onze collectie is ongetwijfeld de
drankautomaat. Geen mens die weet wie dat beest ooit geregeld heeft, of hoe
oud het is. De automaat staat er, stond er en zal er altijd staan. Helaas begint ons
machientje enkele ouderdomsverschijnselen te tonen. Het geheugen wil vooral
niet meer zo goed mee. Hij durft al eens te vergeten dat ik er al geld in heb
gestoken, of dat hij al een cola heeft gegeven. Af en toe krijg je dus een gratis
cola, en af en toe ben je je geld gewoon kwijt. Of om het met enkele gevleugelde
woorden te zeggen: de machine geve, en de machine neme.
Weetje van de week: stiekem is onze drankautomaat ook een beetje een
gokmachine.
Jeroen (vice@vtk.be)
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Activiteiten

Ticketverkoop Beiaardcantus
Kaarten voor de Beiaardcantus zullen dinsdag 25/03 verkocht worden om 20u00
stipt in het theokot. Enkel personen die lid zijn (en lidgeld betaald hebben!)
kunnen een kaart krijgen. Elke persoon kan voor een ander lid een inkomkaart
kopen, ook van die extra persoon moet dus de lidkaart worden meegebracht.
Kaarten zullen €13 kosten.
Sander (activiteiten@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Careerevening 2 - Doeltreffend presenteren
Op woensdag 26 maart 2014 vindt de 2e careerevening plaats vanaf 19u45 in
auditorium Jean Monnet. Jean-Luc Doumont, een internationaal gerenommeerde
spreker doet uit de doeken hoe je een geslaagde presentatie geeft. Ideaal als je
in de voorbereiding zit van jouw finale thesispresentatie of gewoon jouw soft
skills wil bijschaven. Achteraf zal er uiteraard opnieuw een gratis receptie worden
aangeboden door VTK, LBK en KVIV.
Inschrijven verplicht op:
http://vtk.be/nl/form/view/3127/
Meer informatie op:
http://on.vtk.be/careerevening
Tot dan!
Bedrijvenrelaties LBK en VTK.
Interviewdagen 2014
Na een ongetwijfeld succesvolle Jobfair, is het nu tijd om het werk volledig af te
maken. Op de Interviewdagen, die dit jaar vanaf maandag 24/03 doorgaan en
2 weken duren, hebben laatstejaars de kans om een kennismakingsgesprek te
hebben met enkele bedrijven op onze campus. De deelnemende bedrijven, de
data waarop deze bedrijven hun interviews houden en de link om in te schrijven
zijn terug te vinden op on.vtk.be/interviewdays, vergeet zeker ook niet om je CV
mee te uploaden. Uit de lijst van inschrijvingen kiezen de bedrijven een aantal
studenten uit. Deze studenten krijgen dan een mail om een tijdsslot te reserveren.
Voor vragen of meer info kan u altijd mailen naar bedrijvenrelaties@vtk.be.
Alvast veel succes!
Lucas (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Are you a graduating
Mechanical or Chemical
Engineer, interested to get a
glimpse of what it is like to work
for one of the world’s largest
publicly traded international oil
and gas companies?
Join our inhouse day at
Meerhout polymers plant
on Tuesday April 1st, and
explore one of Europe’s largest
manufacturing sites for lowdensity poly-ethylene (LDPE).
You will be given a tour of our
production facilities, where
your potential impact on both
the process and the mechanical
equipment will be immediately
visible. You will be confronted

with a challenging case in
which you will be able to test
both your analytical and teamworking skills. Most importantly,
you will get the chance to
meet ExxonMobil employees
from different levels in the
organization, and understand
what their experiences have
been within our corporation.
Apply now!
Upload your CV and motivation
letter before March 26th
through our online application
system on www.exxonmobil.be/
careers. Click on “apply now”
and search for the MPP
inhouse day.
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Cultuur
Gitaarconcert
Na een half jaar gitaarlessen laten de studenten van Kostas weer het beste van
zichzelf zien. Ben je benieuwd hoe goed ze de fingerpicking style al onder de knie
hebben of heb je zin in een avond vol goede muziek en goedkope drank? Kom
dan zeker eens langs het Theokot vanaf 20u.
Gratis tickets EXYZT
Op 27 maart vindt in het STUK een lezing plaats van architectencollectief EXYZT
die zich toeleggen op het ontwerpen en het samen bouwen met bewoners van
tijdelijke architectuur en meubilair voor ontmoetingsruimtes. Cultuur heeft een
aantal tickets, die we gratis weggeven. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje
naar cultuur@vtk.be om een ticket te claimen. Max 2 tickets per persoon!
ComedyAvond VTK-VRG
Het eerste deel van dit semester is weer rond. Na al die langdradige colleges
van de “professor doctor ingenieurs” is het tijd voor wat ontspanning. Verwen
uw lachspieren bij het aanschouwen van vijf comedians die u uitdagen de
vrijzinnigheid te ontdekken in hun relaas. Dennis Vansant, Thomas Smith,
Ramses Noffels, Thomas Schraepen en Bart Vantieghem laten u gegarandeerd
bulderlachen.
Kom dus allen naar auditorium Max Weber om 20u00 op 3 april 2014. Deuren
vanaf 19u30. Kaarten te verkrijgen in het Theokot en secretariaat van VRG.
€(1/1/2) (L/NL/ADK).
Pokerchamp 3
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl
iedereen even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van
deze wereld gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het
meest verdient. Om de competitie wat interessanter te maken werken we met 3
kwalificatie-toernooien en 1 ultieme finale.
De derde Pokerchamp zal doorgaan op woensdag 26 maart in het Theokot om
20u00. Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1
euro voor leden en 1.5 euro voor niet-leden en er zijn natuurlijk prijzen te winnen.
De eerste 20 gaan ook door naar de finale pokerchamp!
Ithaka
Het is weer zover! Van 25 tot 29 maart 2014 vindt de tweeëntwintigste editie van
het beeldende kunstenfestival Ithaka plaats, genaamd Metamorphosis. Buiten
een mooie expositie van jonge kunstenaars op een unieke locatie zullen jullie
kunnen genieten van verschillende optredens en activiteiten. Dit alles vindt plaats
in het college van Premonstreit, in de Naamse straat.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Cursusdienst
Deze week een speciale ode aan 2 artikels die te koop zijn op CuDi, namelijk de
codex en VTK bierpot! Want het is weer bijna zover: Beiaardcantus. Na genoeg
geoefend te hebben op onze eigen cantussen kan je eindelijk laten zien wat je
kan op dit groots evenement. Verder kan je natuurlijk nog altijd bij ons terecht
voor de nodige boeken en andere shizzle. Ook voor een beetje tooghangen ben
je bij ons altijd welkom!
Verder verkopen wij jammerlijk genoeg geen kaarten voor het galabal of de
beiaardcantus, aangezien we dan onze vriendjes van acti totaal werkloos
zouden maken!

Fakbar
Jungle Party
Het is weer zover! Op 26 maart wordt onze fak weer helemaal omgetoverd. Dit
met een volledige grasmat en planten. Exotische dranken en beestige muziek
staan al op jou te wachten! Ja, je raadt het goed, het is weer tijd voor de Jungle
party! Haal die tijgerprints maar boven en laat het beest in u los!

Onderwijs

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Proffentap
Wil je onze proffen en assistenten eens zien buiten hun natuurlijke habitat, en
door hen een pintje aangereikt worden in plaats van leerstof? Kom op maandag
24 maart vanaf 21u00 dan zeker naar onze fakbar ’t ElixIr voor de jaarlijkse
Proffentap! Je zal er naast tappende proffen ook getuige zijn van de uitreiking
van de Gouden Krijtjes!
VTK Bureau 8
De onderwijsmotor draait weer op volle toeren en we houden deze week al
reeds het achtste VTK Bureau! We buigen ons onder meer over ontolereerbare
bachelorvakken, de optimale invulling van feedbackmomenten, het
verplaatsen van herexamens voor Erasmus, het maken van het herexamen
van een vak waarop je geslaagd bent en nog enkele andere onderwerpen.
Iedereen is welkom om 12u45 in BOKU 4.20!
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Schrijf tijdig in via on.vtk.be/bureau zodat je niet met lege maag aanwezig moet
zijn. Ook de agenda en vorige verslagen zijn op de VTK-site terug te vinden.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Sport

Ijshockey, part 2
Door het grote succes van de vorige editie waren er veel personen die niet
konden meedoen. Daarom richten we voor de 2de keer ijshockey in! Dit gaat
door op donderdag 3/04 van 22u00 tot 23u30 (ook deze keer moeten jullie
aanwezig zijn rond 21u15 om al het materiaal aan te doen enzovoort)
Vanzelfsprekend hebben de mensen die vorige keer niet mee konden nu wel
voorrang. Inschrijven kan maandag vanaf 12u35 in het Theokot. (Vorige keer
was het uitverkocht binnen het half uur, dus snel zijn is de boodschap! )
De inkomprijs bedraagt deze keer wel €10 (wat nog steeds een mooie korting
is). Alle praktische informatie zal via mail gecommuniceerd zijn vanaf dat jullie
ingeschreven zijn.
Jeff (sport@vtk.be)
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Revue

Nu de Revue achter de rug is en de proffen hun mening over dit spektakel hebben
kunnen ventileren, keren we terug naar de aloude Revuebriek met enkele toffe quotes
van enkele grappige proffen.
De eerste uitspraak komt van de archies uit het eerste jaar waarmee André Loeckx
wil aantonen dat GAS-boetes blijkbaar toch nog nuttig kunnen zijn in bepaalde
omstandigheden: “Deze gevel zou een GAS-boete moeten krijgen!”
Andere proffen verwijzen in hun lessen liever naar oudere kennis dan naar de actualiteit.
Dat magwel blijken uit volgende uitspraak van professor Van der Sloten (al verwerkte
hij zelfs in een historische uitspraak toch een vleugje actualiteit): “Er zijn van die dingen
die iedereen weet, zoals dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden startte..oei nee,
slecht voorbeeld”
Tot slot valt altijd op dat de ene prof al iets beter om kan met laatkomers / vroegvertrekkers dan de andere prof. Professor Dehaene bijvoorbeeld kan blijkbaar niet zo
goed tegen meisjes die te laat komen (volgens sommigen is te laat komen bij Dehaene
wel een moeilijke opgave). Dat mag wel blijken uit volgende uitspraak nadat een meisje
25 minuten te laat binnen kwam: “Jij was te lang in de badkamer, zeker?”
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Professor Vandenbosch uit de derde bachelor elektrotechniek vindt te vroeg vertrekken
dan weer geen probleem. Als iemand te vroeg doorgaat, is zijn standaard uitspraak:
“Zijde al weg? Dahaag! (tegen persoon die vertrekt) Die moest zijn trein halen! (tegen
achterblijvers in de aula)”

Nog grappige uitspraken blijven steeds welkom op revue@vtk.be

Varia

Nocturne IMEC
Altijd al willen weten wat er gebeurt bij imec? Bezoek imec tijdens één van de
imec nocturnes!
In 2014 viert imec zijn 30ste verjaardag. Om dit te vieren, schotelen we je elke
maand twee onderzoekstopics uit imec’s wereld voor. De uitgelezen kans dus
om meer te weten te komen over het thema dat je altijd al gefascineerd heeft. We
sluiten af met een korte uitstap naar imec’s 300mm cleanroom en een drankje.
Meer informatie en registratie vind je hier: www.imec.be/nocturne.

The Soirée Pratique Team presents:

Twittering Plant
My little Kaktus

@Kaktus88 • 18h

@Student I don’t have enough water! #desert #kot #NeverFORGET

st, 19h30 @ ESAT 02.58
Monday March 31st
info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
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workshop - twitterende plant met Arduino
maandag 31/3, 19u30 @ ESAT 02.58
Gaat ook jouw kotplant steeds dood?
Ook al is het een cactus uit de droogste woestijn ter wereld?
Geen nood, in deze tweede sessie van de reeks Soirée Pratiques voorzien we
de ideale burgie oplossing:
geef ‘em een twitter account...
Wij zorgen voor de nodige uitleg en materiaal, welke je dankzij onze sponsors
tegen een spotprijs kan aankopen.
Inschrijven is verplicht op: http://www.ieee-sb-leuven.be/twitteringPlant
IEEE SB Leuven Soirée Pratique team
Pitaverkoop
Heb je eens zin in iets anders dan gewoon boterhammen of Alma tijdens de
middag? Kom dan zeker naar de pitaverkoop dinsdagmiddag 25 maart aan
het Theokot! Voor de genereuze prijs van €1.50 krijgt u een overheerlijke pita
voorgeschoteld, Tot dan!
Fakfeestje
I choose you! Voor het beste feestje zoals er nog nooit één is geweest, Het
Pokémon Fakfeestje. Versla je rivalen op de dansvloer en vul je pokédex aan met
onze toepasselijke cocktails aan €1,5. Je mag er zeer veel drinken, want je wordt
toch wakker in het dichtstbijzijnde Pokémon Center. Dus reis maar door heel het
land zodat je dinsdag 25 maart in ’t ElixIr bent.
Prefab
Op dezer epische dag (maandag 31/03 in ‘t Elixir) nemen de tweede-jaars
archie’s de fak in en wordt het kot op zijn kop gezet. Kruip vanachter je werkbank
en laat de klei- en spaghetti-maquettes voor wat ze zijn, stop met Uhu snuiven uit
miserie en kom mee feesten! De dag dat de Eiffeltoren officieel werd ingehuldigd
(juist 125 jaar geleden) kan immers niet zomaar voorbij gaan, aangezien deze bij
velen een architecturaal orgasme laat ontstaan.
Vele goedkope cocktails (LEES 1,5 EURO) zullen de uwe zijn, zodat we allemaal
kunnen leven in de fantasiewereld zonder banale fermettewoningen en zonder
foutgeplaatste torens,...
Iedereen is natuurlijk welkom! En kleur deze avond naar jouw wensen! (verrassing)
Geprefabriceerde groetjes,
Duplex
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Dinsdag 25/03
vanaf 22 uur

PokEmon
fakfeestje
Bier: €1
Cocktails: €1,5
- Squirtle
- Ivysaur
- Charizard

@ fakbar ‘t ElixIr
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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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
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Binairo
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Raadsel week 7
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen
en stuur je antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de
ingezonden (correcte) oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een
prijs wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!
Opgave van de week
Je beschikt over een emmer van 5 liter en eentje van 7 liter. Hoe kan je op
hiermee een hoeveelheid van 6 liter exact afmeten, als je een waterkraan ter
beschikking hebt? (Je mag er vanuit gaan dat de waterleiding niet afgesloten
wordt door overmatig gebruik.)
Winnaar vorige week
Het antwoord bestaat uit twee delen. We hadden ze spijtig genoeg dan ook allebei
nodig om het juist te rekenen, wat de meesten gelukkig wel hebben gedaan.
- De dwerg overleeft door vlak voor het spel van rivier 1 te drinken. Aangezien de
reus hem water geeft uit een van de hogere rivieren (met name nummer 11 als hij
niet oerdom is), geneest de beker van de reus de dwerg juist, en overleeft hij het
zonder daarna nog van een rivier te moeten drinken nadat hun wegen scheiden.
- De dwerg zelf vult zijn beker met zuiver water. Dit ofwel van een van de nietvergiftigde riviertjes, of door water van 2 verschillende rivieren te mengen. De
reus drinkt hiervan, gaat er van uit dat hij vergiftigd is, en zal nu drinken van rivier
11 wat hem (oh ironie!) juist ten dode opschrijft.
Moraal van het verhaal: ‘Wed nooit met een listige dwerg, die woont op een berg,
als je leven er van af hangt.’
De winnaar is Steven Claes. Proficiat! Jij wint een broodje in het theokot.
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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