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Niet werkelijk een bakske

Kanweek stelt voor:
F.C. De Kanpioenen!

ZONDAG

23u

MAANDAG

20u30 LAN-Party

DINSDAG

Café Kanpioen

‘t ElixIr

Alma 3

18u30 Finale IFR

Het Depot

20u30 Kanpioen Cantus

Waaiberg

22u

Carnavalsfeestje & 24u van ‘t ElixIr

WOENSDAG

Zie FB

Lasershooten

Voetbalplein voor Alma3

DONDERDAG

22u

Nostalgie TD

Blauwe Kater

Praeseswoordje

nvdr: deze week is er geen praesestekstje, klachten hieromtrend kunnen gemeld worden
via praeses@vtk.be

Ik kom net van een Revue-repetitie want het is traditie
dat de praeses en de vice in een scène meespelen.
Dit jaar echter (ik weet niet of ik dat mag verklappen. Sorry Revue),
mogen we in TWEE scènes meedoen! SAYWHUT!!!!!
Dat is al reden één om zeker te komen kijken. Verder heb ik heb het
script dus al kunnen doornemen en het ziet er weer even flauw als
vorig jaar uit! Reden twee om te komen.
Maar, maar, maar, ... Revue is eigenlijk al helemaal uitverkocht! :o
Prijs uzelf dus gelukkig als ge een kaartje hebt! En anders: ik ken een
zeker vice wiens kaartje ge aan een woekerprijs kunt overkopen.
Nu zit ik schaamteloos reclame te maken voor een werkgroep, terwijl het mijn
taak als vice is om ze allemaal te ondersteunen. Zodus: BEST EXISTENZ DUPLEX
TRIPLEX KANWEEK HALFTIME CIT MATERIAALKUNDE ESAT FULLTIME
nu hopen dat ik niemand vergeten ben. Anders is het tekstje van volgende week volledig
gewijd aan die groep! pinkyswear. 		

Vicewoordje
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Cultuur in Leuven
“Another Great Year for
Fishing” Theater
20/01/2016 21u | Minnepoort

Een Engels theater door Tom Struyf
gecombineerd met dans vormt het zesde
UUR KULtUUR van het academiejaar.
‘Een intrigerende en bij momenten zelfs
grappige ode aan vertraging, verstilling
en klein geluk dat groots aanvoelt.’
Inschrijven op on.vtk.be/uurkultuur
(Gratis met cultuurkaart,)

Nightman Muziek

25/02/2016 21u | Café Commerce
Een tijdje geleden stond Tijs Delbeke in
Het Depot, maar nu komt hij ook gratis
en voor niets zijn album voorstellen in
Café Commerce. De moeite om eens
een bezoekje te brengen!

Elsewhere #3 Muziek

Tijd voor muziek met 2 gloednieuwe
Belgische bands: Daghraven en
Inwolves! Het “spookachtige en
ongrijpbare, ingenieus samengestelde
en toch epische en weidse” Daghraven
en Inwolves een project van muzikante
Karen Willems bekend van haar
drumkunsten bij Mauro, Zita Swoon,…
zullen ongetwijfeld zorgen voor een
muzikale ontdekkingsavond! (VVK:
€8 met cultuurkaart, €10 zonder
cultuurkaart)

Taxiwars Muziek

29/02/2016 20u | Het Depot

Taxiwars, het jazzproject van de
welgekende dEUS-frontman Tom Barman,
komt naar het Depot! Het ontdekken
zeker waard. “Kort, puntig en direct:
TaxiWars is hardcore jazz met een punky
benadering.” Er zijn nog enkele tickets
beschikbaar! (VVK: €13 met cultuurkaart,
€15 zonder cultuurkaart).

2/03/2016 19u | Thermotechnisch
Instituut
Het hoeft niet altijd serieus te zijn in ons
welgekend thermotechnisch instituut.

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Evenementen
ZO

21

Sundays @’t ElixIr

22u | ‘t eliXir

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr
proﬁteren van een happy hour tussen 23u
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

MA

22

LAN Party United!

20u30 | @rC
3 | Gratis

onDer

alMa

Op maandag 22 februari verenigen Wina,
VTK en LBK zich voor een LAN-party
van formaat! Voor ieder wat wils met
onder andere talrijke gametoernooien,
minecraftserver, een Wii en Xbox. Bicky’s,
bitterballen, pizza’s en dergelijke zullen
tegen zeer belachelijke studentikoze
prijzen aangeboden worden om de nacht
zonder honger door te komen. Wees om
20u30 welgekomen in ‘t RC onder Alma
3 (en vergeet je laptop niet) en beleef
samen met uw medestudenten een
gamenacht om u nog lang te herinneren!
Gedurende de avond zullen er ook enkele
toernooitjes
worden
georganiseerd,
hieronder een overzicht:
22:00 - 2:00: League of Legends
1:00 - 4:00 Age of Empires II
4:00 - 6:00 Quake 3 Arena

MA
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Sumo Robot
Competitie: Frame
19h30 | C300 fablab

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
4

op om geweldige prijzen te winnen!
De volgende sessie gaat over het bouwen
van het frame van de robot. Geen
probleem indien je eerdere sessies niet
hebt gevolgd, je kan deze nog makkelijk
inhalen!
Gelieve te registreren op www.ieee-sbleuven.be/node/406. Iedereen welkom!

DI
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Finale Interfacultaire
Rockrally (IFR)

18u30 | het Depot | €2/3
(Cultuurkaart/Geen Cultuurkaart)
Na
de
voorrondes
van
vorig
semester, nemen de beste Leuvense
studentenrockbands op dinsdagavond 23
februari het tegen elkaar op in de ﬁnale van
het IFR in Het Depot. Vanaf 18u30 geven
achtereeenvolgens volgende bands het
beste van zichzelf: Boondogs – De Kelten,
Between meadows – Ekonimika, Jars –
VTK, mr Catﬁsh – Chemika, Stadswacht
– Alfa en Common Nonsense (winnaar
IFR 2013-2014, VTK) als afsluitende act.
Hopelijk tot dan!
Het ifr-team (ifr@landbouwkring.be /
cultuur@vtk.be)

DI

Carnavalsfeestje

23

22u | ‘t ElixIr

Dinsdag 23 februari begint om 22u de
24u van ‘t ElixIr met een knettergek
carnavalsfeestje! Kom verkleed en wie
weet win jij wel een vette prijs! Uiteraard
voorzien wij geweldige drankpromo’s:
‘Create your own jenevercocktail’ voor €1,
of gewoonweg jenevers aan €0.80. De
eerste gratis vaten van de 24u van ‘t ElixIr

zullen ook gegeven worden, geen reden
dus om niet te komen!

WO
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24u van ‘t ElixIr

22u-22u | ‘t eliXir

Het is weer zover, de ‘24 uren van ‘t Elixir’
komen eraan!
We beginnen er dinsdag om 22u aan
met een episch carnavalsfeestje, en gaan
door tot 22u op woensdag. In tussentijd
voorzien wij jullie van leuke activiteiten,
lekker eten, en doorlopend booze, snacks
en feest! Kom zeker eens een kijkje
nemen!
Programma: Zie FB event (Inschrijven
voor de activiteiten is verplicht)

DO
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Thursdays @ ‘t ElixIr

22u | ‘t eliXir

Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo: ALLE ZWARE
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

DO
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Technique on
Autonomous Vehicles
19u30 | esat auD. a

IEEE Student Branch Leuven organiseert
op dinsdag 23 februari een seminarie
over autonome voertuigen, een trending
topic zowel in research als industrie. In
dit seminarie geven drie vooraanstaande
sprekers hun kijk op de implementatieaspecten alswel een visie op de toekomst
voor autonome voertuigen. Meer info
over sprekers en onderwerpen vind
je op: http://www.ieee-sb-leuven.be/
node/404.
Deelname is gratis, maar registreer vooraf
op onze website. Tot dan!
IEEE Student Branch Leuven (info@ieeesb-leuven.be)

WO
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YERA bakt burgers!

12u00 | theokot | €2/burGer

Proef onze lekkere YERA-tuned Bickies op
donderdag 25 februari! Met de opbrengst
dekken wij de werkingskosten voor onze
evenementen van komend semester. Plus
jullie krijgen er een lekkere burger voor
in de plaats en dat voor amper 2 euro.
Dubbel winst dus! Hoera!
Wil je weten wat YERA weer allemaal
in petto heeft qua events rond energie?
Volg ons op Facebook en stay tuned! We
kunnen al verklappen: het zal de moeite
zijn!

2

VTK Jobfair

10u-17u | brabanthal

Op 2 maart organiseert VTK opnieuw zijn
jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken
we hiervoor uit naar de Brabanthal,
waar meer dan 120 bedrijven zich aan
jullie voorstellen tussen 10h00 en 17h00.
Meer informatie vind je op http://jobfair.
vtk.be. Hier zijn de bedrijven opgelijst en
ingedeeld per sector. Al de geregistreerde
studenten krijgen een gratis middagmaal
in combinatie met een drankje. Op het
einde van de dag is er een wedstrijd,
waar er mooie prijzen (oa. laptop) worden
uitgedeeld.
Om deel te nemen aan de jobfair en kans
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te maken op deze prijzen, gelieve voor
maandag 29 februari 2016 12:00 uur in te
schrijven op on.vtk.be/subscribe.
Om 11h30 vindt er in de foyer van de
Brabanthal ook een debat plaats tussen
Capgemini, Electrabel, Elia, Jan De
Nul, NMBS, Umicore en de faculteit
ingenieurswetenschappen. Hoe worden
flexibele uren en teleworking toegepast in
het bedrijf? Hoe lang moet je je inwerken?
Hoe carrière maken in het bedrijf? …
Deze en andere vragen zullen uitgebreid
worden bediscussieerd met mogelijkheid
tot interactie vanuit het publiek.

br@vtk.be terecht!

DO
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VTK Pokerchamp 2!
20u00 | theokot | €1/1.5

Coming soon: de tweede pokerchamp
van het jaar! Kom zeker af en waag je
kans. Zoals altijd zijn er weer prachtige
prijzen te winnen. Om 20 uur worden jullie
verwacht in het ons aller bekende Theokot.
De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor leden
en 1.5 euro voor niet-leden. Inschrijven is
verplicht: www.vtk.be/on/ poker.

Voor verdere vragen kan u altijd bij

Kanweek
De eerste en tweede bachelor houden Kanweek en stellen u graag hun menu voor. Lees
hem door, zodat je weet waar je moet zijn voor de pret.

zo
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Café kanpioen

22u00 | fakbar ‘t eliXir

Om de FC De KANpioenen week op
een epische manier in te zetten, starten
we met een knaller van een fakfeestje,
uiteraard in onze geliefde fakbar! Deze
is helemaal omgetoverd in de favoriete
bestemming van Balthazar Boma, de
Pussycat ! Een verrassingsact in thema,
Porno en Cuba libre aan goedkope
prijzen en fantastische dj’s zullen een
goede sfeer verzekeren! Wie nu nog
steeds niet overtuigd is om te komen:
BACHschotels zullen ook rijkelijk vloeien!

ma

22
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WinterBBQ

19u00 | theokot

Om te bekomen van het wilde Pussycat
feestje in de fak en op te laden voor een
epische cantus bieden wij een gezellige

winterBBQ aan. Voldoende vuurkorven
en à volonté vlees zijn verzekerd. Als
specialleke zorgen we nog voor kroketjes
en rode kool bij de BBQ. Ook voor
vegetariërs zijn er alternatieven! Voor
de spotprijs van €7 kan je je buik dus
rond eten en drank, inclusief gluwhein,
zal voorzien worden aan schappelijke
prijzen. Theokot is op maandag the
place to be!

DI
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Kanpioen Cantus

20u | WaaiberG

hey iedereen, graag zouden we jullie
allemaal uitnodigen voor de KANpioen zijn
is plezantus (een cantus dus)! Kom dus een
pintje (of 10) drinken dinsdag 23 februari
samen met Kanweek en samen gaan we
helemaal van ‘t padje!!! De tarieven zijn
op bier 11 euro/14 euro, op water of eigen
drank 3/6 voor leden/niet-leden. Kom

verkleed als je favoriete personage van
FC de kampioenen en krijg een euro terug!
Tickets @ theokot vanaf donderdag 18
februari.

WO
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Lasershooten

voetbal
aan alMa iii
faCebook voor het uur

|

DO
zie

Bij het lasershooten bieden wij de kans
om in de voetsporen te treden van Xavier
Waterslaeghers! Gezellig op elkaar schieten
en ondertussen bachschotels consumeren,
wat wil een mens nog meer ? Oorlog is
natuurlijk niet gratis maar wel economisch
interessant: 1€ per spel van een half uur en
1€ per bachschotel. Natuurlijk verzorgt de
staat ook echte legerkost, gepofte mais met
suiker of zout en lekker warme choco. Waar
& wanneer gaat dit evenement door ?
Woensdag
4°41’10.7”E

voetbalveld tegenover de alma. Hou de
Facebookpagina van Kanweek in het oog
om als eerste in te schrijven. Plaatsen zijn
beperkt! Tot dan!

24/02
,50°51’56.3”N
beter bekend als het 4de
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Nostalgie TD

22u | blauWe kater

Waar is de tijd gebleven, toen 2BE
nog Kanaaltwee was en één nog een
zonnetje had. Vier nog vt4 was en de
Fresh Prince nog op tv kwam. Wil je
een beetje van deze tijd herbeleven en
een beetje lachen met de kleding van
toen? Kom dan zeker naar de nostalgie
TD van Kanweek in samenwerking met
Mecenas. Een beetje springen op Spring
en rocken op X!NK, daar is toch niets
mis mee? Of shake your booty op de
echte oude schijfjes, maar wees niet
bang er is ook van die populairdere
muziek aanwezig. Kortom, een feestje
dus.

KANWEEK PRESENTEERT

21 TOT 25 FEBRUARI
ZONDAG 21/02

Pussycat fakfeestje
Vanaf 22u @’t ElixIr
STRIPSTER om 1u
DINSDAG 23/02

KANpioen zijn is plezANTUS cantus
Doors: 20u Io vivat: 20u30 @Waaiberg
Kaarten: €11/14 (bier), €3/6 (water) L/NL
vanaf donderdag 18/02 @Theokot

MAANDAG 22/02

WinterBBQ met worsten
Vanaf 18u @Theokot
Prijs à volonté: €6
Vooraf inschrijven: zie
facebookevenement

WOENSDAG 24/02

Lasershooting Van 18u tot 22u30
DONDERDAG 25/02

Nostalgia TD Vanaf 22u @De Blauwe Kater
Kaarten: €2/3 (VVK) vanaf maandag 22/02
@theokot, €3/4 (kassa) L/NL

@Voetbalvelden sportkot
Prijs: €1 per spel (30 min)
per persoon
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De voorbije week

Afrekening

8

Afrekening

VTKwis 2
9

Wil

Berichten
The A-Crew is back !
Dag Studenten
Ik ben de nieuwe adviseur onderwijs
communicatie instroom van jongeren
met een multiculturele achtergrond. Dit
betekent onder andere dat we meer
instroom moeten creëren van jongeren
met een multiculturele achtergrond
in het hoger onderwijs. Jullie zullen
dat waarschijnlijk al gemerkt hebben
op de universiteit dat ze nog steeds
ondervertegenwoordigd zijn L. Maar
daar kunnen jullie
samen met ons
allemaal mee verandering in brengen.
Als ambassadeur vertel je over je
persoonlijke
studiekeuzeproces
met
alle successen en struikelblokken. Je
beschrijft aan groepen leerlingen hoe je
eerste dag op de faculteit er uitzag, hoe
de lessen en examens verlopen, wie de
proffen zijn, hoeveel het jou kost om een
jaar te studeren, wat je ambities zijn na
het studeren, hoe jij het kotleven ervaart
kortom jou persoonlijk verhaal in het
hoger onderwijs.
Als ambassadeur ben je inzetbaar:
Als
ervaringsdeskundige
tijdens
groepsgesprekken
met
laatstejaarsstudenten
ASO
en
TSO
in
secundaire
scholen
- Als ervaringsdeskundige op de
infodagen of tijdens de start to study.
Uiteraard word je helemaal klaar
gestoomd tot een echte ambassadeur
en bovendien hebben we jou van alles
te bieden. Heb jij zin om deel uit te
maken van onze A-crew? Stuur dan
een mail naar ahmed.chouyouhi@rec.
kuleuven.be met vermelding van je naam,
studierichting, universiteit of Hogeschool
en gsm-nummer.
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je zelf GraaG een speeCh voor
onafhankelijkheiD, DiepzinniGe poëzie
of een spotteD: vtk insturen? 1 aDres:
bakske@vtk.be

Tevredenheidsenquête
Universiteitsbibliotheek KU
Leuven
Voor de derde keer ondervragen alle
KU Leuven bibliotheken en leercentra en
voor de eerste maal de bibliotheken van
LUCA School of Arts hun klanten over
de kwaliteit van de dienstverlening, het
informatieaanbod en de infrastructuur.
Dit gebeurt aan de hand van een
online bevraging die je van 16 februari
tot 25 maart 2016 kan invullen. De
Universiteitsbibliotheek hoopt op die
manier een duidelijk beeld te krijgen
van de verwachtingen van haar publiek
en van de wijze waarop ze er nu al aan
voldoet.
Alle
KU
Leuven
studenten
en
personeelsleden krijgen per e-mail een
uitnodiging om aan de enquête deel te
nemen. De vragenlijst is beschikbaar
in het Nederlands en het Engels. Wie
deelneemt maakt kans op een iPad Air2
of één van de tien Fnac waardebonnen.
De deelname is volledig anoniem.
Voor meer informatie: www.libqual.be

AEGEE
AEGEE (Association des États Généraux
des Étudiants de l’Europe) is een Europese
studentenvereniging met meer dan
13.000 leden in ongeveer 200 Europese
steden in zo’n 40 landen gevestigd. In
België bestaat er AEGEE-Leuven en
AEGEE-Brussel. Jongeren vanuit alle
mogelijke achtergronden van over heel
Europa worden zo samengebracht. Op
deze manier wordt een eengemaakt
Europa in de praktijk omgezet. Er bestaat
geen nationaal niveau zoals AEGEEBelgië.
Er zijn activiteiten die een afdeling alleen

r
e

:

doet (lokaal niveau), zoals bij normale
studentenverenigingen. Daarnaast zijn er
ook activiteiten op Europees niveau. Een
afdeling organiseert een event waarvoor
iedereen uit elke andere afdeling kan
appliceren, waardoor het event bestaat
uit jongeren met een verschillende cultuur,
leeftijd en achtergrond.
AEGEE is het meest gekend voor het
Summer University Project. Een Summer
University is een Europees zomerkamp,
tussen 1 en 4 weken in de meeste steden
waar AEGEE een afdeling heeft. Prijzen
variëren tussen 110 en 224 euro. De
multiculturele dimensie van het Europese
continent begrijpen en ontdekken,
nationale grenzen overstijgen en het
maken van internationale zijn slechts
enkele redenen waarom 20 tot 50 openminded, reislustige studenten van over
heel Europa verzamelen in een Summer
University. Meer info hier: http://www.
projects.aegee.org/suct/su2016/index.
php
Interesse? Kom dan naar onze info avond
op 3 maart om 8u, LOKO Grijze zaal
(Gemini),’s-Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Doolhof
Als een doolhof,
Dat is hoe de enkeling zich voelt
Hopende dat iedereen de weg in hem
kan vinden
Hopende op anders besef dat hij het
goed bedoelt
Toch komt appreciatie hem te kort
Ongeduld en onbegrip vormen zijn
paden

Met stappen en spot wordt hij dagelijks
overladen
Gepijnigd en gekwetst eindigt zo voor
hem steeds de dag
Zelf bedroefd, maar de anderen in zijn
gangen met een lach
Zo geraakt hij gaandeweg verwaarloosd
Zijn muren worden bedolven onder het
stof
En zo geraakt de enkeling verdwaald,
Zelfs in zijn eigen doolhof
T.T.

Theokot
Dag hongerige Theokotgangers,
Broodje v/d week = Eiersalade
Hopelijk hebben jullie even hard genoten
van het nieuwe broodjesassortiment
als wij. Indien jullie vragen, suggesties,
klachten of opmerkingen hebben, aarzel
dan niet om te mailen naar theokot@vtk.
be . Vanaf nu is Mozzarella-Pesto terug
met zachte mozzarella & verkopen we
weer krabsla!
Indien je graag nog eens een shiftje voor
ons wou doen, ben je nog altijd meer
dan welkom! Op 10 maart organiseren
wij (wegens groot succes vorig semester
en op vraag van velen) weer onze
legendarische karaoke, maar meer
nieuws zal hierover nog volgen. Hou
alvast die datum vrij!
Groetjes
Team Theokot
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Ontspanning
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Sudoku

Binairo

14

Raadsel
Hoe hard moet je door het rode licht rijden zodat het licht groen is in de plaats van rood?
De oplossing van vorige week gaat als volgt: In menig tindergesprek is de aubergine het
symbool voor de mannelijke fallus. Omdat de coverstory van de Ir.Reëel over Tinder ging,
kon de aubergine uiteraard niet ontbreken.
Robbert Hofman wist dit en mag zijn prijs komen ophalen op Blok 6. Proﬁciat!

Straffe uitspraak van de week

“Het is niet omdat je je carrière als ingenieur begint, dat alles daardoor per deﬁnitie
verloren is.” - Rik Torfs
Meer info: revue.vtk.be
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