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Agenda activiteiten
ACTIVITEITEN
Zondag (02/11)
23u00 - 0u00

Happy Hour

‘t ElixIr

18u00 - 21u00

STAP: Onderwijsbeleid op de
rooster

College De Valk

20u30 - 22u00

Boogschieten

Boogschietclub KHM De
Herderin

ScientiCafé

‘t Elixlr

Looptraining

Atletiekpiste

Beachparty

‘t Elixlr

Doop

Waaiberg

Accenture Technology Consulting
Challenge: workshop 1

200 S

Fak open

‘t Elixlr

Inschrijven skireis

Theokot

Fak open

‘t Elixlr

Familie- en vriendencantus

Waaiberg

VTK Stagefair

CBA

Maandag (03/11)

22u00 - ...
Dinsdag (04/11)
20u00 - 21u00
22u00 - ...
Woensdag (05/11)
14u00 - ...
19u30 - 22u30
22u00 - ...
Donderdag (06/11)
20u00 - 22u00
22u00 - ...
Vrijdag (07/11)
20u30 - ...
Donderdag (13/11)
17u00 - 20u00
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Agenda CuDi / Theokot
OPENINGSUREN
Maandag (03/11)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00
18u30 - 19u30

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Dinsdag (04/11)
10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u30 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u30 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

18u00 - 19u30

Cursusdienst open

Theokot

Woensdag (05/11)

Donderdag (06/11)

Vrijdag (07/11)
10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

Woordje van de praeses

Voorbije week was het heel de week griezelen geblazen, met long island ice tea’s op het
Halloweenfeestje, TTT’s voor onze eerstejaars, het studentenpraatcafé van LOKO met
Louis Tobback en Rik Torfs en een Halloween TD met VRG en Regi.
Het geeft echt een speciaal gevoel, in het zonnetje naar huis fietsen na een geslaagde TD.
Er is donderdag gedanst, er is gedronken, jullie waren geweldig verkleed en alles verliep
zonder incidentjes, wat kan ik nog meer wensen! Dank aan alle werkers van VTK en VRG!
Nu alleen nog maar mijn bioritme een draai in de juiste richting geven.
Ik zou nog willen afsluiten met iets serieus, namelijk de besparingen op het hoger
onderwijs. VTK Onderwijs komt in sommige lessen nog wat meer vertellen, maar onthoud
alvast dit: niet enkel het inschrijvingsgeld stijgt. Ook op studentenvoorzieningen wordt
er bespaard, wat erger is want dat betekent een vermindering van het budget voor KUL
koten, alma, LOKO, bibliotheken, infrastructuur en kwaliteitszorg.
Coming up next: international week en beach party.

Woordje van de vice

Manu (praeses@vtk.be)

Jep, weer iets nieuws bereikt: Regi heeft mijn kurkentrekker gebruikt!
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Activiteiten

Emily (vice@vtk.be)

Vrienden- en familiecantus
Je wil je ouders, grootouders, nonkels, tantes, broers, zussen, neven, nichten,.... wel eens
een kijkje laten nemen in je studentenleven? Dan neem je ze toch gewoon mee naar een
cantus! Dat kan deze vrijdag op de familie- en vriendencantus.
Inschrijven kan via de site, betalen aan de kassa. Elk lid mag 2 familieleden/vrienden
meenemen aan ledenprijs.
Deuren: 20u			
Io vivat 20u30
Bier: €9/€13 L/NL		
Water: €3/€5 L/NL

Theokot

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

U was weer geweldig vorige week. Uit volle borst meezingen met alles wat maar in de
buurt kwam van de microfoon en curryworsten eten alsof ze gratis waren! Ook deze week
staan we weer klaar voor jullie. Na een of ander fakfeestje en/of doopcantus zijn onze
zetels er, om te zitten wanneer u het niet meer ziet zitten. Als u toch nog fut over hebt, zijn
er steeds die fantastische Theokot-shiften* die u kan komen doen.
Op 10 november zal het Theokot open zijn, net zoals de KULeuven, die weer veel lessen
gepland heeft.
Gloednieuwe technologische transporttoepassing: het “Zakje™”
Zij die regelmatig in ons etablissement vertoeven hebben gemerkt dat onze meest recente
afstudeerrichting (Vereniging van Luie Ingenieurs voor Technologische Stilstand, nvdr)
eindelijk ingenieurs aflevert die weten waar het om draait. Om ervoor te zorgen dat uw
broodvormig voedsel op een optimale manier van onze koelwand naar de bodem van uw
rugzak raakt, hebben zij een papieren transportsysteem bedacht. Dit transportsysteem
is een langwerpige papieren koker, waarin bovenaan een opening is voorzien om het
in- en uitladen van eveneens langwerpige componenten te bewerkstelligen. U kan
verschillende** van deze “Zakjes™” bekomen door het vriendelijk te vragen aan de
mensen achter de toog***.
* Met extra liefde.
** Eerste zakje is gratis, vanaf het 2e zakje nodigen wij u uit om eens langs te komen na
de uren.
*** Sommige mensen zullen maar 1 zakje krijgen.
Theokot (theokot@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties

VTK Stagefair
Op donderdag 13 november organiseert VTK zijn jaarlijkse stagefair in de campusbibliotheek
Arenberg. Verschillende bedrijven komen jullie tonen wat ze zo al te bieden hebben qua
stages en proberen jullie er over de streep te trekken.
Wij kunnen dit alleen maar aanbevelen aangezien bedrijven bij een sollicitatie heel veel
belang hechten aan de tot nog toe opgedane ervaringen. Daarenboven is een stage zo
ongeveer de beste manier om een bedrijf beter te leren kennen. Ook zal je de mogelijkheid
hebben om te spreken met de verschillende stagecoördinatoren van de departementen.
Daarnaast kan je een stage ook inbrengen als bedrijfservaring (3 stp) of industriële stage
(6 stp) in het Masterprogramma.
Dit jaar zullen volgende bedrijven aanwezig zijn:
AB Inbev
ACA-IT
Alcatel Lucent
ArcelorMittal
BASF
Boondoggle
Cochlear
ExxonMobil
Faculteit Ingenieurswetenschappen
HR Rail
McKinsey
Melexis
Procter & Gamble
Rogiers & Co.
Kom dus zeker een kijkje nemen! Wie weet word je wel aangenaam verrast door één of
andere toffe aanbieding. En we zouden natuurlijk VTK Bedrijvenrelaties niet zijn mocht
jullie hier ook niet kunnen genieten van een hapje en een drankje.
CV-screening
Op 12 november komen consultants van Xelvin naar Leuven voor de CV-screening. Deze
consultants kunnen je nuttige tips geven om je cv te verbeteren.
Registratie voor de cv-screening verloopt in twee stappen:
- Zend je cv in via de form op onze site . Zo kunnen de consultants je cv op voorhand al
eens bekijken.
- In de bevestigingsmail die je krijgt,vind je de link naar een tweede form. Op deze form
kan je een tijdsslot en een consultant aanduiden.
Je inschrijving is pas geldig als beide forms zijn ingevuld!
Deadline voor registratie is maandag 20u.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Campusbibliotheek Arenberg stelt voor:

ONGEZIENE BOEKENVERKOOP

“KENNIS PER KILO”

Waar? In de inkomhal van de bibliotheek

Wanneer? Maandag 17/11
Dinsdag 18/11
Woensdag 19/11
Van 9u00 tot 18u00 uur

Hoe? Alles aan €2 per kilo !
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Fakbar

Happy Hour @ fakbar ‘t ElixIr
Mis het niet, want we verkopen 2 pintjes/cola’s aan slechts €1,00. Whaaaaaaaaaaaaaaat??!!
ScientiCafé
Kom nu maandag samen met de mensen van Scientica feesten en verbroederen in Fakbar
‘t ElixIr.
Beachparty
Dit is het feest van het jaar: BEACH PARTY!!! Heel de fak wordt nu dinsdag (4 november)
omgetoverd tot een prachtig zandstrand met exotische planten, een zwembad en
exotische dranken. Goedkope en overheerlijke cocktails en shooters, veel bier en veel
GRATIS VATEN. Dit is het feestje waarover iedereen spreekt, mis dit zeker niet! Cocktails
€1,00 en shooters €0,50. Eerste gratis vat om 23u!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Sport

Prijzen 24 urenloop
Buiten de gigantische eer die er te winnen viel bij de 24 urenloop zijn er ook vele prijzen
te winnen!
De gelukkigen van de tombola prijzen zijn:

Bij de waardebonnen kan je zelf kiezen of je liefst een waardebon van de Fnac of United
Brands krijgt. Voor de rit in Ferarri en 4x4 laat je ons weten wanneer je dit liefst doet. Om
je prijs op te halen stuur je best een mailtje naar ons om af te spreken (sport@vtk.be).
De winnaars van de Groepjes Vrienden competitie zijn:
Groepje Vrienden

Punten

Prijs

De 5 MusketIR's

476

Bierfiets + gratis vat

De manne van't stad

267

Vat

E manu currere

220

2 uur pool + elk 2 gratis consumpties

Snel en Fel

218

2 uur pool + elk 2 gratis consumpties

Het Knuffelbos

205

5 Lokomotion tickets

Team Bolt

159

5 VTK cantus tickets

Proficiat allemaal! Ook hier geldt hetzelfde, laat ons (sport @vtk.be) weten wanneer je je
prijs zou willen gebruiken.
Het snelste rondje (1:11) is gelopen door Ben Vaesen. De meeste rondjes ( 25
rondjes) zijn gelopen door Jasper Sodermans.
Jullie krijgen hiervoor allebei een bluetooth box! (Fenomenale prestatie btw!)

Wouter Lammens

bongobon kicks voor 2

Holger Willems

waardebon €20

En nog eens een dikke merci aan alle lopers en supporters. Zonder jullie hadden we onze
overwinning niet behaald!

Tom Gijselinck

drone met camera

Adriaan Van Gerven

waardebon €20

VTK, Faster Than Ever!

Sam Peerlinck

go pro hero 3+

Pieterjan Mertens

waardebon €20

Arno Lambrecht

iPad mini

Yannick Kesteloot

waardebon €20

Thomas Vyncke

rit in 4x4

Thomas De Smedt

waardebon €20

Michiel Vandecappelle

rit in ferarri

Jonas Vantrappen

waardebon €20

Tom De Weer

waardebon €20

Arne Agten

waardebon €30

Pieterjan Declercq

waardebon €20

Joren Pardaens

waardebon €30

Praktische info:
Waar? Boogschietclub KHM De Herderin
Wanneer? Maandag 3 november van 20:30 tot 21:00
Prijs? 2 euro Lid / 3 euro Niet Lid

Arne Van den Broeck

waardebon €20

Frederic Op de Beeck

waardebon €30

Er zijn nog een paar plaatsen dus schrijf je snel in!

Brent De Winter

waardebon €20

Wart Vandevelde

waardebon €30

Sybren Van Hasselt

waardebon €20

Klaas Vander Linden

waardebon €30

Juan Manuel Castro Gomez

Voucher €20

VTK Gent

waardebon €50

Tom De Bruyn

waardebon €20

Joland Baetens

waardebon €50

Sport van de maand: Boogschieten
Ben je het beu om telkens de verkeerde vis aan de haak te slaan en wil je nu eindelijk wel
eens raak leren schieten? Kom dan zeker naar deze boogschiet initiatie!

Onderwijs

Sport (sport@vtk.be)

STAP: Onderwijsbeleid op de rooster
Maandag organiseert StuRa weer een STudenten APeritief. Voor deze editie wordt vicerector onderwijs Pollefeyt uitgenodigd. Hij licht het onderwijsbeleid van de universiteit toe.
Je kan hier al je vragen, suggesties, opmerkingen kwijt.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Revue

Op de laatste sgreivergadering waren onze schrijvers wat ontstemd over de
arbeidsomstandigheden. Ze opperen dat de hoge GDP (grapherkenning door publiek)
niet langer houdbaar is.
Ze hebben ons zo een beetje verplicht een

wedstrijd!

uit te schrijven, waarin

jullie een gratis duoticket! kunnen winnen voor Revue 2015, met voldoende
vetgedrukte woorden om jullie aandacht te trekken, aangezien dat the next best thing is dat
we konden verzinnen daar we geen
Dus:

promiscue dame! kunnen aanbieden.

Weet jij hoeveel grappen er in Revue 2014: In Creemers’ Fields werden gemaakt?
Zwaar gokken dus, dat begrijpen we. Wij weten het ook (nog) niet.
Mail je antwoord door naar revue-promo@vtk.be. Ben je er het dichtste bij, dan win
je een duoticket voor de voorstelling van Revue 2015 (16-18 maart) op een dag naar
keuze.
Revue (revue@vtk.be)

CuDi(-blunder)

Join the Solar Impulse Experience
Conference
on November 4th 2014 at 7.30pm
in KULeuven, Aud. Michotte (PSI 91.93)

Register on AltranBelux Facebook page or here
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EUROAVIA

We verwelkomen jullie graag op dinsdag 4 november om 19u30 in Aula Michotte
(tegenover Alma 1) voor de exclusieve Solar Impulse Conference.
Cristophe Beesau was reeds van in het begin nauw betrokken bij het Solar Impulse
avontuur en zal tijdens deze lezing de geheimen van dit waanzinnige project onthullen.
Van de ontwikkeling van het eerste vliegtuig tot aan de start van de Round-The-World
Flight met het Si2 model.
Na de lezing is ook een gratis receptie voorzien.
Registreren voor dit event is mogelijk via volgende link: goo.gl/forms/uqlgDod4K8

Varia

EUROAVIA (leuven@euroavia.be)

VTK Skireis Vrijdag (30/1) - Zondag (08/02)
De inschrijvingen voor de VTK skireis zijn al van start gegaan en er zijn nog maar xxx
plaatsen over.
Het volgende inschrijvingmoment is donderdagavond 6 november om 20:00 in het theokot.
Wees zeker op tijd voor de laatste plaatsen! Vergeet niet om de waarborg van € 75 euro
mee te nemen. Dit moet contact bij inschrijving betaald worden. De personen die vorige
week hun waarborg nog niet bij hadden, kunnen die dan binnenbrengen.
Skireis (skireis@vtk.be)
Bloedserieusweek
Beste donoren, bijna-donoren en overige bloedvrienden,
We zijn het ondertussen alweer gewoon in Leuven, hoog tijd dus voor een nieuwe
uitdaging! Er zijn elke dag mensen, die bloed nodig hebben, maar jammer genoeg zijn
er te weinig mensen die hun bloed doneren. Men moet er te ver voor rijden of men heeft
te weinig tijd of het is saai om alleen te gaan... Nochtans kan iedereen wel een beetje
missen en is het van groot belang. Daarom gaan we het u gemakkelijk maken. Een week
lang kan je dichtbij je campus bloed komen geven en kan je ’s avonds genieten van onze
toffe avondactiviteiten. Breng ook al je vrienden mee! Zo wordt het wachten veel leuker en
kunnen we samen het record donoren van vorig jaar proberen te verbreken!
Dus haast je tussen maandag 17 en donderdag 20 november naar: De Universiteitshallen
van 11u tot 15u en van 16u tot 20u op maandag en dinsdag of naar het Gymnasium van
11u tot 15u en van 16u tot 20u op woensdag en donderdag!
Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek
open van 8u30 tot 20u! We vragen wel om op voorhand een afspraak te maken via www.
bloedserieus.be. Je zal hierdoor met een glimlach buiten wandelen want je hoeft geen
uren meer aan te schuiven, voordat het je beurt is. Op deze website vind je ook alle
info omtrent de voorwaarden om bloed/plasma te mogen geven, maar aarzel zeker niet
om bij onduidelijkheden het Rode Kruis te contacteren via bloed@rodekruis.be of op
016/31.61.61. Je vindt ons eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk
vind je de tijd om langs te komen, maar als het niet zou lukken: voel je vrij om op eender
welk moment buiten de Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken! Al
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onze donoren worden ook verwend met leuke avondactiviteiten en een gratis goodiebag
vol fantastische spullen! Zo kan je op maandagavond deelnemen aan onze bloody-quiz
@ alma 3. Trommel je (slimste?) vrienden op en maak kans op schitterende prijzen! Op
voorhand inschrijven is een must. (zie facebookevenement voor meer info) Dinsdagavond
draaien we om 21u (deuren 20u45) de film ‘’Het vonnis” @ Auditorium Jean Monnet, (gratis
voor iedereen). Op woensdag gaan we een iets luchtigere toer op met een comedyoptreden
van Preparee en Gunther Lamoot om 21u (deuren 20u45) @ Auditorium Jean Monnet
(Parkstraat 51, Leuven) (bloedgevers: gratis, anderen: 10 euro). En op donderdagavond
sluiten we de week af met Boombal om 21u @Universiteitshallen (bloedgevers gratis,
anderen: 10 euro).
Bloody friends, be there or be square!
Kom bloed geven! Elke druppel telt!
Bloedserieusquiz

Het Bloedserieusteam

Beste Leuvense studenten,
Het is weer zo ver, het is weer tijd om te testen hoeveel hersencellen de eerste weken
van het academiejaar overleefd hebben. Dit kan tijdens de jaarlijkse Bloedserieusquiz!Op
maandag 17 november zijn jullie allemaal welkom in Alma 3. Jullie worden hier vanaf
20u30 verwacht, de eerste vraag zal gesteld worden om 21u. Meedoen kan je voor een
luttele 10 euro per ploeg. Iedere ploeg mag bestaan uit maximum 5 personen.Inschrijven
zijn welkom vanaf 7 november via bloedserieusquiz@gmail.com. Verzamel dus je
slimste vrienden en check zelf nog even wikipedia, zodat jullie de overwinning kunnen
binnenhalen! Uiteraard worden er vele leuke prijzen voorzien voor de slimme koppen.
Met Bloedserieuze groeten en tot dan!

Uw Bloedserieusteam

Groepje vrienden
Heb jij soms van die leuke ideeën, maar geen manier om deze uit te werken? Verzuip jij in
je eigen organisatietalent? Ben jij een gemotiveerde werker en zit jij minstens in je tweede
jaar? Kom dan naar de eerste vergadering van onze kiesploeg, en wie weet kan jij volgend
jaar meewerken aan een nieuw jaar vol toffe activiteiten en meer voor onze kring! Afspraak
donderdag 6/11 om 20u in BOKU 03.10.
5 vrienden

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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Trui zoekt vrouw
Het overwinningsfeestje van de 24urenloop was Ge-wel-dig! Maar helaas wordt er sinds
die avond een praesidiumtrui vermist. Hij is makkelijk te herkennen aan de blauwe kleur,
groot schild vanachter en de naam ‘lauren’ vanvoor. Een traktatie naar keuze in ‘t Elixir
voor de persoon die de trui herenigt met zijn eigenaar!
Lauren (lauren.demeyer@vtk.be)

Suku snowflake
Instructions: Put the numbers 1 through 6 into the triangular cells so that every line (in
three directions) contains every digit not more than once.

Spelletjes / games

Twister
Instructions: Place the digits 1 to 8 into each cell so that in each row/column (wrapping
around the faces of the cube) and each bold-outlined region the digits appear once each.

Raadsel van de week

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 filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes ermee!
Raadsel van de week
Een aan roulette verslaafde man verliest door een vloek 80% van de tijd, waardoor hij zeer
veel verliest. De man is getrouwd en zijn vrouw klaagt niet. Zij vergezelt hem steeds naar
de casino’s. Hoe komt het dat deze vrouw dit verdraagt van haar echtgenoot?
Dieter (raadsel@vtk.be)
Antwoord raadsel vorige week
De wijze man zei dat ze met de kameel van de andere persoon moeten rijden.
Winnaar vorige week
Philippe de Potter de ten Broeck
Hij mag zijn prijs komen ophalen aan het secretariaat van VTK (blok 6)
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