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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (3/11)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Jamsessie

Theokot

Beachparty

‘t ElixIr

Maandag (4/11)
20u30-...
Dinsdag (5/11)
20u00-...
Woensdag (6/11)
14u00-00u00
19u30-...

Doop
International Quiz

200G – 00.01

Inschrijvingen skireis

Theokot

The World is Mine TD

Musicafé

Familie- en vriendencantus

Waaiberg

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

Donderdag (7/11)
20u00-22u00
22u00-...
Vrijdag (8/11)
20u30-...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (4/11)
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Dinsdag (5/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Cursusdienst

Theokot

Woensdag (6/11)

Donderdag (7/11)

18u00-19u30
18u30-21u00

Infosessie internationale mogelijkheden

MTC

19u30-22u00

Infomarkt internationale mogelijkheden

Universiteitshallen

Vrijdag (8/11)
20u00-...

Lezing met CEO KBC en directeur
Materialise

Auditorium v/h STUK

Woordje van de praeses

Cantusweek achter de rug, hopelijk heeft iedereen het overleefd! Ik vond het in elk geval
een geweldige week en heb me als senior ook geen moment verveeld.
En voor zij die het zich afvroegen: woensdag was ik in de AB om Cat Empire te zien,
geweldige band, zeker een aanrader! Naast dat cantussen moest er ook wel wat
vergaderd worden: aanpassen kiesreglement, VTK bureau, overlegvergadering Theokot.
En komende week: thesisweek!
Tip van de week: Als je naar de ULB moet en er onaangekondigd geen les is: ga naar
“La Bastoche” met de groep en krijg een rondje van de eigenaar.

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Na enkele weken plezante en iets minder plezante opdrachten te doen, worden de
schachtjes deze week eindelijk gedoopt. Nu ze ook hun tussentijdse toetsen achter de rug
hebben is dit dus de laatste kans om ze nog wat opdrachten te geven! Maar vergeet zeker
ook niet om er eens gezellig een pint mee te gaan pakken. Naart schijnt is er dinsdag een
tof feestje in de fak dat al goed kan dienen. De eerste schacht die mij daar kan voorzien
van een strandstoel en parasol krijgt in elk geval een pint van mij.
Ondertussen is menig jaarwerking ook stevig in gang gevlogen, en dat merk ik aan mijn
inbox! Maar er zijn nog genoeg richtingen die nog geen jaarwerking hebben, dus mijn
inbox kan nog veel voller! Voor wie eens iets tof met zijn jaargenoten wilt doen: stuur dus
gerust een mailtje!
Weetje van de week: dinsdag ligt er 3,00 * 103 kilo zand in onze fak, en dat wordt emmertje
per emmertje versluisd. Zot fakteam dat wij hebben!
Jeroen (vice@vtk.be)
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Woordje van de schachtenmeester

Doop

Wij vullen je verloren woensdagnamiddag met teambuilding, walking diner, bodytoning en
lifestyle-events in boerenthema. Je kan misschien een beetje vuil worden, dus doe zeker
niet je beste boerentenue aan. Check zeker je mail eens voor extra informatie!

Internationaal

Briki (schachtenmeester@vtk.be)

International Week

Ben je een echte globetrotter? Zin in een reisje rond de wereld misschien? Dan is de week
van 4 tot en met 8 november een week voor jou! VTK Internationaal organiseert tijdens
deze week namelijk een heel aantal activiteiten om jullie kennis te laten maken met de
internationale mogelijkheden die er bestaan voor studenten. We doen dit samen met LBK
en Scientica, en ook samen met de Groep Wetenschap en Technologie. Kom zeker eens
langs op ons eet- en infostandje op de campus, neem deel aan de international quiz,
verkrijg meer info op de infosessies en infomarkt en kom mee feesten op de The World
is Mine TD!
Meer info vind je op: https://set.kuleuven.be/international-week/
Eet- en infostandje
Scientica, LBK en VTK zullen van maandag tot donderdag met een eet- en infostandje
op arenberg campus staan. Terwijl de vele andere activiteiten van de International Week
jullie nood voor kennis, internationalisering en plezier zullen vervullen, vullen wij hier jullie
magen met Hotdogs (maandag), Pannenkoeken en chocomelk (dinsdag) en Mitrailletten
(woensdag). En we zorgen ook voor plezier, want er gaat een springkasteel zijn! Dus
kom in de week van 4-8 november naar de campus voor heerlijk eten en informatie over
buitenlandse mogelijkheden! Tot dan!
International Quiz
Op 6 november organiseren VTK, Scientica en LBK samen een Internationale Quiz in het
kader van de International Week.
Het belooft niet alleen een fantastische avond te worden, er zullen ook fantastische prijzen
te winnen zijn. Zo zullen de winnaars naar huis gaan met 4 vliegtuigtickets (ter waarde
van 100 euro) van OMNIA. Ook zijn er hotelovernachtingen van Accor, winkelbonnen,...
te winnen.
Twijfel niet en maak groepjes van 4 personen (groepen met internationale studenten
zullen een licht voordeel krijgen) en schrijf jullie zo snel mogelijk in! (plaatsen zijn beperkt)

The World is Mine TD
VTK, Scientica en LBK sluiten de International Week af met een knaller TD in Musicafé!
Line-up: Free Hugs, WOOT B2B BRNO, Noize Engineers & Crazy Daizy
Datum: 7 november 2013

Deuren: 22u

Inkom: L/NL €2/€3
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Infosessie + infomarkt
Je studeert aan de faculteit Ingenieurwetenschappen en je hebt zin in een buitenlands
avontuur? Wil je een jaar lang verre horizonten verkennen, of voel je je eerder geroepen
om een week lang een andere cultuur op te snuiven? Kom dan zeker eens naar een van de
infosessies over de verschillende buitenlandse uitwisselingen! Donderdag 7 november
vanaf 18u30 in het MTC.
De informatiesessies worden (al vanaf 19u30) gevolgd door een infomarkt in de
Universiteitshallen, waar een hele hoop partneruniversiteiten, departementen en
studentenverenigingen paraat staan om al je vragen te beantwoorden bij een drankje.
Wie naar de informatiesessies komt, krijgt alvast een gratis drankbonnetje voor The World
is Mine TD!

Sport

VTK Internationaal (internationaal@vtk.be)

Muurklimmen
Wil je je grenzen verleggen? Wil je nieuwe hoogtes bereiken? Klim je zo graag als een
aapje? Dan is muurklimmen zeker iets voor jou!
Op woensdag 13 november gaan we met VTK naar klimzaal Hungaria voor een avondje
muurklimmen. We beginnen eraan om 20u00 en het eindigt om 22u00. Als je met ons
meegaat krijg je een mooie korting op deze initiatie. Voor leden kost dit namelijk slechts
€2 en voor niet-leden €3. Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar dus snel zijn is de
boodschap!
Klimzaal Hungaria, sinds 1990 een begrip in Leuven, heeft een stevige reputatie op het
vlak van veiligheid, initiaties, routebouw en het werken met groepen. Met een tophoogte
van 22 meter is de zaal uitermate geschikt om continuïteit te trainen, blokkracht krijg je bij
in een aparte blokruimte, en weerstand bouw je op in de diverse overhangende wanden.
De totale klimoppervlakte is 750 m², waarbij 30 touwen en meer dan 120 routes klaarliggen
voor de enthousiaste klimmer.
Praktische info:
-Waarisda? Klimzaal Hungaria. Engels Plein 15, 3000 Leuven
-Wanneerisda? Woensdag 13 november, 20u00 (aanwezig om 19.45! )
-Wakostda? €2/€3 L/NL – Inschrijven kan elke middag tussen 12u30 en 13u30 @		
theokot

Activiteiten

Jeff (sport@vtk.be)

Familie- en vriendencantus
Deze vrijdag is het zover: Ouders die willen tonen dat ze kunnen drinken en leden die
willen tonen dat zij oude liedjes kennen.
Zoals altijd zal het resultaat hiervan weer leiden tot een schitterende cantus.
Inschrijven kan nog altijd via de site, betalen aan de kassa. Elk lid mag 2 familieleden aan
ledenprijs meenemen
Bier: €9/13 L/NL
Water: €3/5 L/NL
Jeroen Blommaert (activiteiten@vtk.be)
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Dinsdag (12/11) 18u00-22u00 Massacantus
Verbroeder met onze vrienden der Heverleese kringen met een pint of 8,9,20,.. tijdens de
massacantus op het plein voor alma 3.
Kaarten te verkrijgen in Theokot vanaf woensdag 6/11.
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Fakbar

Beachparty

Jawel, het is weer eens tijd voor onze befaamde beachparty!
En ook dit jaar zal er weer een echt zandtapijt liggen!
De awesome promo’s zijn ook weer van de partij, cocktails aan €1 en shooters aan €0.5!
Gratis cocktails voor vroege en verklede feestgangers!
Alle ingrediënten om er weer een spetterende editie van te maken!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Cultuur

De Jeugd van Tegenwoordig

Watskeburt?! De Jeugd van Tegenwoordig speelt donderdag 7 november 2013 om 20u
in het Depot in Leuven. Het concert is ondertussen al even uitverkocht, maar VTK heeft
nog tickets! Daarbovenop zorgen we ervoor dat je voor €8 i.p.v. €15 kan gaan. Voor een
ticket mag je een mailtje sturen naar cultuur@vtk.be.
Kwis 2
Je hersenen nog niet genoeg gepijnigd in de les? Wil je tonen dat je naast beauty ook over
een stevige portie brains bezit? Moet je je eer herstellen of verdedigen na kwis 1? Kom
dan zeker met 3 slimme vriendjes en €4 naar onze tweede kwis van het jaar op maandag
18 november. De kwis zal starten om 20u in 200G 00.01. De top 5 krijgt mooie prijzen en
plaatst zich voor de finale kwis.
Inschrijven kan op on.vtk.be/kwis.
Eveline (cultuur@vtk.be)
USO Reisconcerten
Op 7 en 8 november geeft het Universitair Symfonisch Orkest weer het beste van zichzelf
op de jaarlijkse reisconcerten. Naast uitmuntende klassieke muziek, kan u zoals altijd
achteraf genieten van een gratis Leffe receptie. De concerten vinden plaats in de PDSaula en starten om 19u45. Info en tickets op www.usoleuven.be
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Jamsessie
Alle muziekliefhebbers en muzikanten zijn welkom op maandag 4 november in ons geliefde
theokot om het beste van zichzelf te laten zien, en belangrijker, horen op onze eerste
jamsessie! Uiteraard is er drank verkrijgbaar om de kelen te smeren en podiumvrees weg
te drinken, en chips en nootjes voor de kleine honger. Tot dan!
Matthias (cultuur@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
Maandag (11/11) 20u00 Deadline indienen CV voor CV Screening
Beste laatstejaar,
op dinsdag 26 november 2013 komen professionele recruiters van Xelvin naar de campus
om feedback te geven op jullie persoonlijk CV. Xelvin is een Nederlands detacheringsbureau
dat gespecialiseerd is in technische profielen met een uitgebreide knowhow over human
resources. Ze zullen 10 tot 15 minuten uitrekken om feedback te geven op de lay-out,
inhoud en structuur van je CV. Om de screening zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen
we je om voor maandag 11 november om 20u00 je CV te uploaden op http://on.vtk.
be/cvscreening.
Meer info over alle mogelijkheden die Bedrijvenrelaties aanbiedt om jouw CV een boost te
geven, kan je terugvinden op http://on.vtk.be/mijncv
VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
Stagefair 14 november
Beste derde- en vierdejaarsstudenten! Op donderdag 14 november vindt zoals gewoonlijk
de jaarlijkse Stagefair plaats in de Campusbibliotheek Arenberg, waar bedrijven zichzelf
en hun beschikbare stageplaatsen kunnen voorstellen.
Dit jaar kunt u genieten van volgende bedrijven:
-Exxon Mobil
-Arcelor Mittal
-Rogiers & Co.
-BASF
-McKinsey
-Procter & Gamble
-Alcatel Lucent
-Cochlear
Alle studenten die geïnteresseerd zijn in stages bij deze bedrijven, of stages in het
algemeen (er zal ook een stand van de KULeuven worden voorzien) zijn welkom vanaf
17u.
Voor meer informatie kunt u gerust mailen naar bedrijvenrelaties@vtk.be

Skireis

Lucas (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Voor diegene die de eerste keer uit de boot gevallen zijn (of gewoon dieharders die de
hele cantusweek wilden volmaken), is er uiteraard nog een tweede inschrijfmoment. Haast
je op donderdag 7 november om 20u naar het theokot en verzeker je van een plaatsje in
een reis om nooit te vergeten! Vergeet tevens die waarborg van €75 niet!
Skireis (skireis@vtk.be)

p. 10 - Bakske Week 7

Bakske Week 7 - p. 11

BEST
Burgies en Archies van alle jaren,
Hebben jullie de BEST Winter Courses gemist? Geen kans gehad om je winter te verrijken
met een BEST ervaring? Geen nood, wij hebben altijd wel een event voor jou; vanaf
vandaag tot 1 december kan je jezelf inschrijven voor de Spring Courses! De lente
van BEST loopt van 1 maart tot 7 juni, en de verschillende Courses kunnen zoals altijd
gevonden worden op www.best.eu.org/courses. Maak je keuze, schrijf je motivatiebrief
en pak je koffers! Zit je met twijfels of heb je nog vragen, aarzel niet ons te contacteren
op leuven@best.eu.org, je vindt ons ook op facebook onder BEST Leuven. Ook lezen we
met plezier je motivatiebrief eens door, om je wat tips te geven! Maak van deze lente een
onvergetelijke ervaring, apply now!

Revue

BEST Leuven (leuven@best.eu.org)

Door al dat cantussen raakte niet iedereen tijdig in de les. Gelukkig waren enkele Revuërs
dit wel. Bijgevolg presenteren we jullie een portie interessante uitspraken van jullie eigen
proffen. (deze uitspraken tegen hen gebruiken op een mondeling examen is volledig
toegestaan, wordt aangemoedigd door Revue, maar is wel volledig op eigen risico)
1) “Dus jullie hebben geen les meer gehad van Piessens? Allemaal dus van 		
Dierckx? Ja, die nieuwe proffen ken ik alleen van de Revue.” (Ronny Belmans 		
tijdens ‘Energie en aandrijvingen’ in de derde bachelor)
2) “Transpiratie is nog steeds niet uitgestorven bij de mens.” (Martine Wevers)
3) “Geestig,geestig!” (Mario Smet over explosieven op school)
Heb je zelf nog enkele grappige / opmerkelijke / ... uitspraken van één van onze geliefde
proffen?
Dan kan je ons een groot plezier doen door deze door te mailen naar revue@vtk.be

Varia

Revue (revue@vtk.be)

Lezing met CEO KBC en directeur Materialise
Op vrijdag 8 november (20u) organiseert studentenkring Wina een lezing in het kader van
haar 50-jarig bestaan. De sprekers zijn twee alumni van onze kring: Johan Thijs (CEO
van KBC) en Stefaan Motte (directeur bij Materialise - bekend voor het 3D-printen). Ook
VTK-leden zijn welkom. Dit gaat door in het auditorium van het STUK en wordt gevolgd
door een receptie. Meer info en inschrijven op http://lustrum.wina.be/
Tim Wouters (tim@wouters.in)
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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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
CIT PARTY
Maandag avond 11 november trappen de studenten van chemische technologie de week
af met een explosief fakfeestje. ‘t ElixIr verandert in een lab-gone-crazy met shotje in
proefbuizen aan de spotgoedkope prijs van nen halven euro! Tussen 22 u en 23u krijg je
een stoechiometrisch voordeel: 2 + 1 GRATIS.
Er hangt chemie in de lucht, dus zeker afkomen. Je zult een hoger energieniveau bereiken!
-------------------------------------------------------------------Monday evening November 11th, the Chemical engineering students kick off the week
with a bang! ‘t ElixIr transforms into a lab-gone-crazy, with shooters in test tubes at
the giveaway price of 50 cents! Between 10 PM and 11 PM you get a stoechiometric
advantage: 2+ 1 for FREE.
Chemistry is in the air, so be sure to be there. You will be excited to a higher energy level!
Margot Bruynseels, verantwoordelijke pre-activiteiten departemenstfeest CIT
(margot.bruynseels@student.kuleuven.be)

Donderdag (14/11) 19u30-01u00 Kanepolis Filmavond
Als voorbereiding op Kanweek houden we een mega gezellig filmavondje in het thema
Fantasy! Vanaf 19u30 welkom in onze Kanepolis, het Theokot! De eerste film (Narnia)
gaat van start om 20u en voor de laatkomers begint er nog een tweede (The Hobbit) om
22u45. Gratis inkom en bovendien lekkere snack’s (bitterballen, popcorn, chips) en drank
te verkrijgen!
Kanweek (kanweek@vtk.be)
Dinsdag (12/11) 18u30-20u30 ‘Workshop Wetenschappelijk Schrijven’
@ ESAT lokaal 00.57
YERA organiseert een workshop ‘Wetenschappelijk schrijven’ voor studenten. Deze
workshop staat onder de professionele begeleiding van Jan Provoost, en zal je veel
bijbrengen over het schrijven van een wetenschappelijke tekst. De workshop is interactief
en bevat handige tips & tricks. Zeker interessant voor de thesisstudenten onder ons!
De workshop gaat door in ESAT lokaal 00.57 op dinsdag 12 november vanaf 18u30, en
zal 2 uur duren. We vragen een bijdrage van €2 per student (ter plekke te betalen). Het
aantal plaatsen is beperkt om de workshop interactief te houden. Schrijf je dus snel in op
onze website http://www.yera.be/events/
Tot dan,
YERA (pr@yera.be)
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2013

Antwerp Polymers Plant, November 13, 2013

More energy. Fewer emissions.
It takes the brightest minds working together.
Will you be part of it?
Join our inhouse day for master students in engineering
For more details and application visit
exxonmobil.be/careers
Selection on CV submitted before
November 10, 2013
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Sudoku
Omdat er tussen het leren door ook tijd moet zijn voor ontspanning, bieden wij jullie twee
Sudoku’s aan. De regels zijn ondertussen beter ingeburgerd dan de 10 geboden, dus die
hoeven we hier niet te herhalen
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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 22u 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 veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Hendrik wilt een feestje geven om zijn vrienden Hendrik en Hendrik te imponeren. Zoals
het elke goede bedrijfsleider betaamt zal hij hier voldoende entertainment voor moeten
voorzien. Nu heeft Hendrik toevallig recent De Morgen gekocht. De krant, niet het bedrijf.
Als nieuwsverslaafde zou hij de krant zelfs elke keer opnieuw kunnen lezen en zich daarbij
steeds even hard amuseren, wat ook geldt voor zijn collega’s.
Tevens is hij vaste klant bij een escortebureau. Dit brengt hem op het idee een “Papers
and Prostitutes Party” te gooien. De Morgen kost €1.30 per exemplaar, maar omdat een
van zijn vrienden genaamd Hendrik ook eigenaar is van De Morgen (het bedrijf) kan
hij exemplaren krijgen waarbij elk extra pak van 100 kranten 5 cent goedkoper is per
exemplaar dan het vorige.
Net als Hendrik zijn de dames van het escortebureau ook sterk in economie. Hun normale
prijs is €50 voor een korte sessie, maar zij weten dat hoe meer meisjes van lichte zeden
er ingehuurd worden, hoe meer potentiële klanten er over blijven voor de rest, en dus kost
elke extra dame er 5 procent meer dan de vorige.
Uit eigen ervaring weet Hendrik dat hij ruwweg 1000 maal meer geniet van een kort
bezoekje van een dame van plezier dan het lezen van de krant.
Hoeveel exemplaren van De Morgen, en hoeveel beoefenaars van het oudste beroep ter
wereld, zou Hendrik moeten voorzien om even veel te betalen per amusementswaarde
aan de laatste escorte als voor de laatste krant, met maximaal totaal amusement?
Winnaar raadsel vorige week

Het antwoord was ****
De winnaar is Jan Everaert! Proficiat! Jij wint een broodje in het Theokot.
Tom (raadsel@vtk.be)
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