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Alleen voor in de pauze :)

ZONDAG

Beste lezer
Hef het glas op uw gezondheid,
want u drinkt niet alleen! Nodig uw
beste familie en naaste vrienden
uit voor onze übergezellige
Vriendenen
familiecantus
vrijdag en drink ongegeneerd uw
ouders onder tafel.
Met vriendelijke groeten,
De redactie
(disclaimer: wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventueel overmatig drankgebruik, zatte nonkels of
luidruchtige roddeltantes)

23u

Happy hour

‘t ElixIr

19u

IFR Voorrondes

20u

Infosessie Praesidium

19u
19u30
20u
22u

Jeugdcentrum Vleugel F
IFR Voorrondes
Arnbergsymposium
MTC
Eerstejaarscantus
Waaiberg
Duvelnight
‘t ElixIr

De Baarr

MAANDAG

Aud. De Molen

DINSDAG

WOENSDAG
17u

Stagebeurs

Foyer 200A

DONDERDAG
20u

Ploegvergadering

Op zoek naar een stageplek?
Woensdagavond vind je tientallen
mogelijkheden op één plaats.

Aud. De Molen

Praeseswoordje
Beste lezers van deze hoogstaande lectuur
Mijn mama begint zich zorgen te maken over mijn
gezondheidstoestand, met speciale aandacht voor mijn stem
en slaaptekort. Zijzelf acht de situatie te groot, maar wat wil
je dan ook met zo’n lichaamsomvang. Ikzelf, daarentegen,
voel me springlevend en uitermate enthousiast om jullie elke
week te kunnen verblijden met dit tekstje. Waarschijnlijk zal
ik jullie met deze tekstjes eerder de grond doen inzakken
dan verblijden, omwille van de getuigenis van mijn enigszins
beperkte genialiteit en gebrek aan deftige schrijfmaterie om
deze regels te vullen. Ik hoop echter dat ik jullie keer op keer
kan verheffen of verlagen tot mijn niveau en het voorbeeld kan
zijn voor de vele te schrijven papers in uwer carrière.
Uw praeses

De vice was ziek afgelopen week, dus hij staat zijn plaatsje af
aan een van zijn (ex-)schachtjes :(
Beste VTK’ers
Het post-dooptijdperk is aangebroken voor mij en mijn
medeschachten. We hebben allemaal deze prachtige dag
uit ons studentenleven doorstaan. Met wilskracht, moed (en
een beetje Fristi van de vice (held!)) hebben we ons door
alle beproevingen gesleurd en deze met verve volbracht.
De schachtenpap vloeide rijkelijk en onze kleren waren zelfs
vuiler dan ze ooit geweest waren. Nooit eerder zongen de
zangschachten zo mooi en luid, nooit eerder blaften de
hondschachten zo helder en vol kwijl, nooit eerder waren de
sociaal incapabele schachten zo sociaal incapabel (shoutout naar ons grote voorbeeld Michiel).
Er is echter één nadeel aan deze doop. Hierdoor heb ik de
leukste en waarschijnlijk ook gezelligste citytrip van het jaar
moeten missen. En of er nog niet genoeg Guinness gedronken
werd in Dublin was er woensdag ook de massacantus, waar
de eerstejaars het kunstje van de doopcantus nog eens
overgedaan hebben.
Kusjes en knuffels
Johannes Volckaert (Ex-schacht en vervangend vicewoordjeschrijver)
							

Vicewoordje
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VTK Cultuur Tipt
EXPO

UUR KULTUUR:
M-USEUMNACHT ‘500 jaar
Utopia’
M-Museum - 23/11/16 19-24u

In 2016 is het precies 500 jaar geleden
dat Thomas More in de stad Leuven
zijn wereldberoemde boek ‘Utopia’
publiceerde. Leuven viert deze mijlpaal
met een groots opgezet cultureel
stadsfestival. De M-useumnacht is het
ideale moment om ‘500 jaar Utopia’ op
een andere manier te ontdekken. Van
19u tot 24u kan je op eigen tempo of met
een gids van studentenkring Mecenas de
expo’s in M - Museum Leuven bezoeken.
(Cultuurkaarthouders: gratis, studenten
KU Leuven: €5, andere: €12).

MUZIEK

Admiral Freebee XL

Het Depot - 24/11/16 20u

Den Admiraal komt als rasechte rocker
het Depot op stelten zetten. Hij krijgt
hiervoor gezelschap van zes fantastische
muzikanten, inclusief koperblazers! Het is
voor de Antwerpenaar natuurlijk moeilijk

om zijn favoriete songs uit zes platen te
kiezen, dit resulteert dan ook in een XLsetlist. Bereid je dus voor op Admiral
Freebee, maar dan beter, grootser,
kortom XL! Tickets en info op http://www.
hetdepot.be/concert/admiral-freebee-xl.
(Cultuurkaarthouders: €22/24, andere:
€24/27).

LEZING

CHALLENGES OF IDENTITY
door Anthony Appiah
STUK - 23/11/16 16u

Op de geboortedag van Spinoza, op 24
november, ontvangt de vooraanstaande
Brits-Ghanese filosoof en schrijver
Anthony Appiah de tweejaarlijkse Spinoza
Award 2016 in Amsterdam. Deze prijs
wordt toegekend aan een persoon die
zich verdienstelijk heeft gemaakt op het
vlak van het denken over de grondslagen
van de ethiek. Een dag eerder geeft hij
in STUK een lezing over de uitdagingen
die verschillende vormen van religieuze
en nationale identiteiten stellen. Dankzij
de KU Leuven en de International
Spinoza Award Foundation kan je deze
gerenommeerde spreker zelfs volledig
gratis zien!

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten/Closed

22u - ...
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Evenementen
ma

21
(22/11)

IFR Voorrondes

19u | de baarr (21/11) &
JeuGdCentruM vleuGel F

Het is eindelijk zo ver, het evenement met
het grootste rock- en talentgehalte van
heel Leuven is er weer: de Interfacultaire
Rockrally! Om die gegeerde finaleplaats
in Het Depot te bemachtigen, zullen
de bandjes die opkomen voor hun
studentenkringen de jury EN jullie moeten
overtuigen!
Maandag 21 en dinsdag 22 november
vinden de voorrondes plaats in
respectievelijk De Baarr en Jeugdcentrum
Vleugel F. Deuren gaan telkens open
om 19u, en de inkom bedraagt slechts
€2,5/€2 (met cultuurkaart)!
Kom je favoriete band naar de finale
stemmen en genieten van de beste
muziek uit Leuven! Hou ook het facebook
evenement in de gaten voor de line-up
van elke avond!

ma

21

Infosessie Praesidium

20u00 | audItorIuM de
Molen

VTK houdt een vrijblijvende infosessie
over het praesidium met info over hoe
je in een kiesploeg kan gaan. Op deze
infosessie zullen verantwoordelijken van
VTK vertellen wat het allemaal precies
inhoudt. Wil je volgend jaar graag in het
praesidium komen, of ben je gewoon
benieuwd wat er allemaal achter de
schermen gebeurt bij VTK, kom dan zeker
luisteren!
De presentatie begint om 20u en
achteraf houden we een korte receptie.
Tot dan!
4

DJI on Campus &
Drone research

ma
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18u30 | aud. r (esat)

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

DJI ON CAMPUS
+ DRONE RESEARCH @ KU LEUVEN

BORED? DON'T BE. COME DISCOVER A
NEW PERSPECTIVE!
DATE :
NOVEMBER 28, 18:30
PLACE:
AULA R (PREVIOUSLY AUD. A)
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING - ESAT
KASTEELPARK ARENBERG 10
3001 HEVERLEE

IEEE student branch Leuven

EUROAVIA

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

REGISTER AT:
easics

www.ieee-sb-leuven.be/DJI
FOOD AND DRINKS INCLUDED

di

22

Duvel Night

wo

23

22u00 | ‘t elIXIr

Duvel Night! De hele avond lang Duvels
aan 1 euro, kan het nog beter? Dikke
party gegarandeerd, dus be there!

di

22

Kennismakingsmeeting Jacobs
19u30 |
Molen

audItorIuM

Stagebeurs

17u00 - 21u00 | FoYer
CoMPuterWetensCHaPPen

[English version below]
De jaarlijkse VTK Stagebeurs. Het ideale
moment om met verscheidene bedrijven
te praten over een stage van 3 of 6
studiepunten tijdens de zomermaanden.
De combinatie van de beurs met een
receptie genereert een informele sfeer
waarin je al jouw vragen eenvoudig kan
stellen.
Een stage is een grote meerwaarde
tijdens jouw studies. De theorie wordt
omgezet in praktijk en je proeft van de
taken van een ingenieur in actie.

de

Inschrijven verplicht via de site of facebook
Jacobs is een wereldwijde speler op
het gebied van EPCM (Engineering,
Procurement
en
Constructie
management).
In België zijn ze actief in de chemische,
petrochemische
en
farmaceutische
sector. Tot hun klanten in België behoren
o.a. ExxonMobil, Johnson & Johnson,
BASF, Total, Borealis, Solvay, Dow, Dupont,
ArcelorMittal, ....
Geïnteresseerd?
Op
dinsdag
22
november om 19u30, organiseren ze
een kennismakingsmeeting met Jacobs
Engineering, in de aula ‘de oude molen’,
kasteelpark Arenberg 50, Heverlee.
Na een (korte) presentatie waar ze de
werking van een engineeringbureau,
enkele realisaties, en jullie potentiële
bijdrage toelichten, nodigen we jullie uit
voor een receptie.

De volgende bedrijven zullen aanwezig
zijn:
AB InBev
ArcelorMittal
A.T. Kearney
BASF
Cargill
Cegeka
Cisco
Delaware
ExxonMobil
FIS
Melexis
National Instruments
Nokia
Opentelly
P&G
Thales Alenia Space
Total
Twipe
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Arenbergsymposium

19u30 | Grote aula MtC

Three lecturers will present their insights
and novel evolutions on self-driving,
intelligent cars and vehicles. Their views
include technological challenges, the
impact on mobility, and societal issues.
Intelligent vehicles are a rapidly-evolving
technology that can significantly inﬂuence
the way in which humans deal with
mobility and transport. However, besides
technological challenges, a number of
issues needs to be resolved as well,
ranging from traffic organisation to liability,
insurance and privacy issues.
Is Europe ready to let intelligent vehicles
conquer our roads?

do
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Ploegvergadering

19u00 | audItorIuM de Molen

Donderdagavond gaat de eerste
vergadering door voor de vorming van
een kandidaat-praesidium van volgend
werkingsjaar. Als je interesse hebt kom dan
zeker af!
Tip: Kom maandagavond zeker naar de
infosessie van VTK.

vr
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Vrienden- en
familiecantus

20u30| de WaaIberG | bIer:
€11/15 l/nl , Water €4/6 l/nl
Hebben je ouders je al vaak gevraagd
wat een cantus nu exact inhoud? Zijn je
vrienden nog nooit naar een (fatsoenlijke)
cantus geweest? Of wil je gewoon een
leuke familie-uitstap organiseren? Kom
dan zeker langs op onze Vrienden- en
familiecantus op 25 november!
6

Het thema van de cantus is Dierentuin, dus

breng je mooiste verkleedkleren mee en
verdien €1 terug aan de kassa!
Inschrijven kan op de VTK-site op on.vtk.
be/vriendenenfamiliecantus
OPGELET! De link hiervoor zal donderdag
24 november om 20u sluiten.

ma

28

Live cantus

WaaIberG | 20u | PrIJs: Water
€4/6, bIer €11/15 l/nl

Een avondje cantussen of een avondje
live muziek gaan luisteren? Kiezen is niet
nodig want het kan allebei tijdens de Live
cantus op 28 november! Deze cantus zal
live begeleid worden door de muzikanten
van Revue, de toneelgroep van VTK! Geef
het beste van jezelf in een van de Revue
thema’s van voorbije jaren: Boysbands
(2016),
Middeleeuwen
(2015)
en
Wereldoorlog 1 (2014)! Tickets verkrijgbaar
in Theokot vanaf maandag 21 november!

ma
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Beauty vs. Nerd quiz

20u | 200G 00.01 | €2

Heb je zin in een avond vol leuke
quizvragen, breinbrekende tussenrondes
en leuk gezelschap voor slechts 2 euro per
persoon?
De
tweede
master
studenten
materiaalkunde organiseren ook dit jaar
in samenwerking met EROS de Beauty vs.
Nerd quiz.
Zoek dus snel een aantal vrienden uit om
mee te doen en kom de eer van de nerds
mee verdedigen! De winnende teams
kunnen kiezen uit zeer mooie prijzen, maar
we zorgen ervoor dat niemand met lege
handen naar huis gaat.
De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in
door een mailtje te sturen naar mtmeros@
gmail.com met jullie ploegnaam en aantal
deelnemers.

Theokot
Volgende week organiseert Theokot een pastaweek! Daarom zullen er geen broodjes zijn,
maar jullie zijn allemaal welkom om een lekkere portie pasta te komen eten. De pasta zal
elke dag klaarstaan vanaf 12u en dit tegen de zeer schappelijke prijs van 2 euro per portie.
Elke dag voorzien wij een andere saus om jullie smaakpapillen te bevredigen:
· Maandag: Bolognaise
· Dinsdag: Carbonara
· Woensdag: Primavera

· Donderdag: 4 kazen
· Vrijdag: Arrabiata

Wie zin heeft om ons een handje te komen helpen bij deze pastaweek is zeker ook
welkom. De shiftjes zijn te vinden op www.vtk.be/shift/.
Tot in het Theokot!
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De voorbije week

VTK - Citytrip

De Guinnes brouwerij
8

Massacantus

9

Berichten

WIl Je ZelF GraaG een sPeeCH voor onaFHanKelIJKHeId, dIePZInnIGe
PoËZIe oF een sPotted: vtK Insturen? 1 adres: baKsKe@vtK.be

Faculteit geneeskunde
zoekt VTK’ers!
In het kader van een grootschalig
dyslexieonderzoek zijn we dringend op
zoek naar ingenieursstudenten tussen
18 en 24 jaar zonder dyslexie voor een
controlegroep. Het onderzoek wordt
verspreid over 2 sessies van ongeveer
2 tot 3 uur en omvat enkele leestaken,
IQ testen, gehooronderzoeken en een
(niet-invasief) hersenonderzoek. Deze
sessies gaan door op momenten die voor
jou het beste passen, zodat je zo weinig
mogelijk vrije tijd moet opofferen! Zin
om de wetenschap een stapje vooruit te
helpen of zin om even tussendoor een
extra zakgeldje te verdienen? Aarzel
niet om een mailte te sturen naar tilde.
vanhirtum@kuleuven.be.

IAESTE
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?
Then doing an internship with IAESTE
might be just the thing for you!
IAESTE is the International Association for
the Exchange of Students for Technical
Experience. We give technical students
the chance to go on a professional
internship abroad.
Does this sound interesting to you?
Come visit us this week. You can find us
Wednesday (23/11) at the entrance hall
in the 200A from 5pm until 10pm and
Thursday (24/11) at the Universiteitshallen
from 8pm until 24pm. See you there!
For more questions, don’t hesitate to
10

contact us!
Check out our facebook page : facebook.
com/iaeste.belgium.leuven , our website:
http://www.iaeste.be or send an email to:
iaeste@vtk.be

Workshop Git
Ben je het beu om code te delen
via Dropbox, of documenten door te
sturen via Facebook? In deze workshop
toont ULYSSIS je hoe je probleemloos
gezamenlijk bestanden kan bewerken
met behulp van het vrij en open source
versiecontrolesysteem git. Naast een
duidelijke uiteenzetting van de basis kan
je je ook verwachten aan een heleboel
tips & tricks om je workﬂow met git
aangenamer te maken.
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BEST Leuven
Deze week hebben hebben wij een standje
op de internationaal week, waar we jullie
meer informatie kunnen verschaffen over
onze organisatie. Komt zeker lang als je
interesse hebt in een Summer Course in
het buitenland!
Vorige week was het een topeditie van
ATHENS week, waar wij het sociaal
programma van voorzien hadden.
Om jullie al een globaal beeld te geven
van onze organisatie:
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 finale!
Ook in Leuven is er een lokale organisatie:

12

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.

Masterkeuzeavond
Voor de afstudeerders van de bachelor
ingenieurswetenschappen
(burgerlijk
ingenieur, niet burgerlijk ingenieurarchitect) organiseert de faculteit
op woensdag 7 december 2016 een
masterkeuzeavond. Het programma vind
je hier: http://eng.kuleuven.be/studenten/
programmas/programma/masterkeuze/
keuzeavond.html
Ook ‘onderweggers’ zijn welkom.
Met
vragen
over
internationale
mogelijkheden
in
de
master,
ondernemerschap en de lerarenopleiding
kun je tot 21 uur terecht bij de informatoren
in de foyer van gebouw A.

Masterkeuzeavond
Ingenieurswetenschappen
Woensdag 7 december 2016, 18.15 u. - 21.30 u.

Wil je meer weten over de masteropleidingen van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen? Kom naar de
masterkeuzeavond.
Je kunt infosessies volgen per masteropleiding:

lokaal

200A
00.225

200A
00.144

200B
00.16

200B
00.05

200B
00.07

200B
00.18

18.15 - 19.00

ELT

CHT

CW

Stat

Nano

Bio-inf

19.05 - 19.50

ENE

WTK

CW

VLITS

BMT

MTK

19.55 - 20.40

WTK

BWK

WIT

Nano

BMT

MTK

20.45 - 21.30

ENE

VLITS

ELT

WIT

Doorlopend van 18.30 u. tot 21.45 u.
is er een praatcafé in de foyer van gebouw 200A

Bio-inf:
BMT:
BWK:
CHT:
CW:
ELT:
ENE:
MTK:

Bio-informatica
Biomedische technologie
Bouwkunde
Chemische technologie
Computerwetenschappen
Elektrotechniek
Energie
Materiaalkunde

Nano:
Stat:
VLITS:
WIT:
WTK:

Nanowetenschappen, nanotechnologie
en nano-engineering
Statistiek
Verkeer, logistiek en
intelligente transportsystemen
Wiskundige ingenieurstechnieken
Werktuigkunde

Met vragen over studeren in het buitenland, de lerarenopleiding en ondernemerschap
kun je tot 21 uur terecht bij de informatoren in de foyer van 200A.
Hoe geraak ik er?
De auditoria 200A (Departement Computerwetenschappen) en B zijn gelegen op de
Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200 in Heverlee. Neem bus nummer 2 Campus
13
(tijdsduur route circa 25 minuten). Stap af aan de eindhalte.

Ontspanning
OXO
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Sudoku

Raadsel
Voor we u het raadsel voorschotelen, nog een liefdevolle oproep door Prof. Vandepitte en
Prof. D’Haeseleer:

“Kom je naar de les om je facebookwall te checken, te slapen of sudoku’s op te
lossen, doe dit dan liever op je kot.”

Drie vrienden (A, B and C) spelen tennis. Ze spelen één tegen één, waarbij de winnaar
verderspeelt en de verliezer op het volgende spelletje moet wachten. Op het einde van de
dag tellen ze al hun gespeelde partijtjes op: A speelde 10 keer, B 15 keer en C maar liefst
17 keer. Wie verloor het tweede spelletje?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duo-cinematicket!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was: een maaltafel!
Michiel Mertens wist dit en mag zijn prijs komen afhalen op blok 6.

S ta g e
beurs

AB InBev
ArcelorMittal
A.T. Kearney
BASF
Cegeka
Cisco
ExxonMobil
FIS

Melexis
Thales Alenia Space
National Instruments
Opentelly
P&G
Nokia
Twipe
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