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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (16/2)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (17/2)
22u00-05u00 Parttime’s Pirates & Wenches ‘t ElixIr

Dinsddag (18/2)
19u00-21u00
21u30-23u00
22u00-05u00

Altran Workshop
Inschrijvingen VTK Gitaarlessen
CIT goes NEON

aud. Max Weber
Theokot
‘t ElixIr

Woensdag (19/2)
19u00-22u00
22u00-05u00

Rondleiding Artefact
Duvelnight

STUK
‘t ElixIr

Donderdag (20/2)
22u00-05u00 De Afrekening

Fakbar GESLOTEN
Alma II
‘t ElixIr

 
Agenda serieus

ACTIVITEITEN
Maandag (17/2)

12u45-13u45
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (18/2)
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12u00-14u00
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (19/2)
12u00-14u00
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (20/2)

10u30-14u30
Cursusdienst GESLOTEN
Theokot open

Theokot
Theokot

Woordje van de praeses
Ah die openingsweken, altijd weer even geweldig! Alle vriendjes en vriendinnetjes 
terugzien, onze teergeliefde fakbar terugvinden, eindelijk weer eens cantussen, 
kortom: genieten van het studentenleven! Maar nu weer tijd om de voetjes op 
de grond te zetten en aan die thesis te werken om die mooie Ir. reeds begin juli 
achter mijn naam te mogen zetten! Maar kom, daar zal ik wel tijd genoeg voor 
hebben zeker, nu mijn vice weer terug is valt de helft van mijn werk weer weg, 
toch? 

Weetje van de week: ik ga skiën!
Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Afgelopen week geen weetje van de week van mij, mea culpa! Het internet in 
de jungle valt soms wat tegen. Maar deze week is uw vice weer in het thuisland, 
dus kan de aandacht weer verschuiven van bakken en braden naar algemenere 
vice-taken.

Wist je dat:
•	 33 graden feitelijk ietwat fris is voor de tijd van het jaar in Maleisië?
•	 kauwgom verboden is in Singapore?
•	 mosterdzaadjes NOG pikanter zijn dan chili? (Mijn bakkes stond stevig in de 

fik,	amai)
•	 cicaden (een soort insect) meer dan 15 jaar onder de grond leven, zo groot 

kunnen zijn als je hand en slechts 7 dagen boven de grond overleven om te 
paren?

En een laatste weetje: vergeleken met België is het eten in Maleisië ongeveer 
3 keer zo goedkoop, maar pintjes zijn 2 keer zo duur. Al een geluk dat wij hier 
goedkope en toffe TD’s hebben ;-)
Tot op de AfrekeningsTD deze donderdag dus!

Jeroen (vice@vtk.be)
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 Activiteiten
De Afrekening

Deze donderdag is het tijd voor onze eerste TD van het semester! De Afrekening, 
het gekende partyconcept van Studio Brussel, houdt halt in Leuven. Mis dit niet 
en laat je gaan op de beste muziek uit De Afrekening op donderdag 20/02 in Alma 
2 !
Kaarten zijn te verkrijgen in Alma 2, Alma 3 en Theokot. VVK € 3/5, ADD € 5/7. 
Meer info vind je op onze site.

KU Leuven ingenieurt 150 jaar - 23 tot 26 februari 2014
Volgende week is het eindelijk zover en vieren we de 150ste verjaardag van onze 
faculteit. 

Inzetten doen we de week op zondag met een fakfeestje met 2 cavacocktails aan 
150 cent (of eentje voor 75 cent). We voorzien jullie van massa’s feestmuziek, 
maar ook ballonnen en slingers zullen zeker niet ontbreken. (PS: Er zou ook wel 
eens wat gratis drank over de toog kunnen kruipen!)

Maandag gaan we gezellig winterbarbequeën en jeneverhonkballen aan alma 
3,voor de BBQ kan je vanaf maandagmiddag inschrijven in het Theokot. De 
jeneverhonkbal zal gratis zijn.
BBQ:    2 stukjes vlees: €2             3 stukjes vlees/veggie: €3

Dinsdag is er een quiz onder leiding van onze decaan Michiel Steyaert, waarin 
je je kan bewijzen tegenover enkele proffen, assistenten en personeel van de 
faculteit. Inschrijven is gratis en kan via de VTK-site in groepjes van 4-6 personen.

Woensdag eindigen we onze feestweek met een cavacantus waar ook enkele 
vrienden van zusteruniversiteit UCL aanwezig zullen zijn. Kom samen met ons 
sociaal wezen, zingen en feesten. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf maandagmiddag 
in het Theokot.

Cava: €8/12       Water: €3/5
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Kanweek Beer Pong KANtest
Onder het motto “Kanweek bist” komen we even met een toe maatje [sic]: een 
beer pong toernooi! Donderdag 27/02 om 21u in het Theokot. Inschrijvingen vanaf 
volgende week in het Theokot aan slechts €3 per duo. Haasten is de boodschap, 
want er is slechts plaats voor 16 duo’s, de rest zal zich moeten troosten met 
drank en snacks aan €0.50

Kanweek (kanweek@vtk.be)
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 Onderwijs
Enquête onderwijs eerste bachelor

Beste eerstejaars burgie of archie. Speciaal voor jullie hebben we een enquête 
opgesteld, die ons waardevolle input zal opleveren om het onderwijs te verbeteren 
en meer aan jullie noden aan te passen. Dat is op zich al een geweldig goede 
reden om ze in te vullen, maar daarnaast zullen wij de groep met de hoogste 
percentuele responsgraad (burgies A, B of Archies) trakteren. Daar kan je toch 
wel een paar minuutjes voor opofferen he! :) Dus wees een held en vul de 
vragenlijst in op on.vtk.be/B1enquete.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

 Fakbar
Duvelnight

Hopelijk heeft iedereen de eerste week van het semester al goed ingezet, 
maar om het begin van het semester nog beter te maken dan het al was, is het 
woensdag niets minder dan Duvelnight in ‘t Elixir!
Het concept is simpel, Duvels aan €1. Ook dit belooft weer een knaller van 
formaat te worden! See you all there!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Cultuur
Rondleiding ARTEFACT

In het kader van ‘150 jaar Ingenieurswetenschappen’ gaan we samen met de 
faculteit op bezoek bij ARTEFACT, het jaarlijkse kunstenfestival. Het thema dit 
jaar is ‘De préhistorie van het beeld’ en belooft een boeiende ontmoeting te 
worden tussen kunst en wetenschap. Op woensdagavond 19 februari zijn er 
gratis rondleidingen voorzien met een professionele gids voor studenten, alumni 
en personeelsleden van onze faculteit. Inschrijven kan om 19u00, 20u00 of 
21u00. De hele rondleiding duurt ongeveer een uur. Inschrijven kan op on.vtk.
be/artefact.

VTK Gitaarlessen
Ook in het tweede semester kan je nog inschrijven voor onze gitaarlessen. De 
lessen worden gegeven door de Griekse gitaargod Kostas en vinden plaats in 
de 200S - 00.03. De lessen voor de nieuwe beginnersgroep zullen doorgaan 
op dinsdagavond om 21u30, beginnende vanaf 18/02. Die dag organiseren we 
ook een open lesuur, met de mogelijkheid om meteen in te schrijven. Meer info? 
Check on.vtk.be/guitar of stuur een mailtje naar gitaar@vtk.be!

Cultuur (cultuur@vtk.be)

 Revue
Nu het semester weer begonnen is, kunnen de proffen weer opmerkelijke 
uitspraken doen in het bijzijn van studenten. Gelukkig is er Revue om deze aan 
iedereen kenbaar te maken. Hierbij geven we jullie een selectie van grappige 
uitspraken die al dit semester gedaan zijn en nog enkele van vorig semester die 
we jullie absoluut nog willen meegeven.

De primeur komt van prof. Vandepitte die volgende uitspraak deed tijdens de 
POC werktuigkunde:
“Pedagogen kunnen eindeloos leuteren over iets dat er uiteindelijk toch niets toe 
doet.”

Hoewel professor De Moor nog maar enkele lessen systeemtheorie in zijn prof-
carrière gegeven heeft, deed hij toch al volgende opmerkelijke uitspraak:  “Jullie 
dromen allemaal van veel geld. Dat kunnen jullie maar verdienen als je deze 
cursus aandachtig volgt.” Of je hieruit kan concluderen dat hij zelf al veel geld met 
deze cursus verdiend heeft, kon niemand bevestigen.

Ten slotte geven we jullie nog graag mee dat er volgens professor Smet belangrijke 
details bestaan. Dat blijkt wel uit volgende uitspraak: “Dit is een zeer belangrijk 
detail als dat al bestaat” 

Heb je zin om een hele spektakelshow te zien die rond onze proffen en hun 
vreemde uitspraken / gewoontes / ... hou dan zeker 3, 4 of 5 maart vrij in je 
agenda en kom naar VTK-Revue. Kaarten kan je vanaf volgende week kopen 
onder de middag in het Theokot.

Revue (revue@vtk.be)
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 BEST
Wij hebben jullie vorige week allemaal een bezoekje gebracht tijdens de les om 
uit te leggen hoe jullie kunnen strijden voor de titel van beste ingenieursstudenten 
van Europa! Heb je ons net gemist in de les? Was je misschien nog aan het 
skien, of ben je gewoonweg vergeten wat EBEC is na die eerste week terug 
in het studentenleven geworpen te zijn? Ga dan snel nog een kijkje nemen op 
bestleuven.eu/ebec2014, daar vind je alle info, alsook hoe jij je moet inschrijven 
met 3 vrienden of vriendinnen. 

Oh, en voor diegenen die nu al niet genoeg kunnen krijgen van BEST; geen 
paniek, we komen volgende week nog eens jullie proffen aan de kant schuiven 
om een woordje uitleg te geven over hoe jij alles kan combineren wat jij van een 
reis verwacht; Fun, leerrijk, goedkoop, vrienden, cultuur en zowat alles waar je 
goede herinneringen aan over houdt. Jep, de Summer Courses are back, better 
than ever.

BEST Leuven (leuven@BEST.eu.org)

Varia
CIT goes NEON

[English version below]
Op 18 februari gaat chemical engineering er weer voor! Net zoals vorige keer zijn 
er shots te verkrijgen aan 50 cent. 

Ook nu krijg je van 22-23u een stoechiometrisch voordeel 2+1 shotje gratis. Als 
je bovendien naar ‘t ElixIr afzakt in een neon kledingstuk krijg je een shotje gratis. 
Om helemaal in het thema te komen zullen er gratis lichtgevende armbandjes zijn 
zolang de voorraad strekt! 
Tot dan!

[English version]
On February 18th chemical engineering kicks of the second semester in style. 
Just like last time there will be shots in test tubes for only 50 cents.

From 10-11 pm you get a stoechiometric advantage of 2+1 shot for free. If you 
come to ‘t ElixIr wearing a neon piece of clothing you get one free shot. To make 
the theme complete free neon bracelets will be handed out while stock lasts!
See you there!

CIT
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Hotdogverkoop

Beste schavuiten: het mag dan wel een nieuw semester zijn, het is nog altijd 
winter. En wat past er beter bij winter dan warme worstjes? Warme worstjes in 
een broodje! Verlaat daarom het worstenfeest in de aula en kom op maandag 17 
februari tijdens de middag langs het theokot voor onze hotdogverkoop. Hotdogs 
met saus (veel saus) zullen verkocht worden voor de luttele prijs van 1 euro.

Paard aan het spit

Onderzoek verwerking wiskunde

Voor mijn stage als student onderzoeker aan de faculteit psychologie zijn wij 
nog opzoek naar 2e, 3e bachelor en 1ste master  studenten Burgerlijk Ingenieur / 
architectuur. Het onderzoek gaat over de verwerking van wiskunde.
De afnames duren ongeveer 1u20 en gaan door in de laatste week van februari 
in de computerlokalen van 200C. De deelnemer krijgt een vergoeding van 12 
euro. Deelnemers mogen een mailtje sturen naar Stefanie.ppw@gmail.com.

Stefanie Duyck
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START WEDSTRIJD 
“TRIVIUM - imagine your campus” 
+ 

Lezing
Jo Berben, A2O architecten: “Generous spaces that trigger the third mind”
Leo Van Broeck, Bogdan & Van Broeck architects: “Architecturale toepassingen 
voor een nieuwe didactiek”

 KUL FACULTEIT ARCHITECTUUR
CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL

19.02.2013
19:30u

Extra informatie: sintlucasfragile.be
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Preparee: De Vlaamse Improcup
Weldra organiseert studentimproteam Preparee hét impromoment van het jaar: 
De Vlaamse Improcup. Wat houdt dit in? De crème de la crème (maar liefst 
tien gezelschappen!) in de Nederlandstalige improtheaterwereld voelen een 
spontane middelpuntzoekende kracht en komen samen in de Pieter de Somer 
Aula. Waarom? Om uit te maken wie de titel van beste improvisatiegezelschap 
aller tijden waard is! Tenminste voor één jaar...

Wanneer: 25 februari
Waar: Leuven, Pieter de Somer Aula
Hoelaat: 20u30
De schade: 4 euro voor studenten en 6 euro voor niet-studenten

Niet komen is geen optie!
Preparee (www.preparee.be)
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EBEC

EBEC, wasda?

Elk jaar organiseert BEST Leuven de lokale ronde van EBEC, de European 
BEST Engineering Competition. In deze ingenieurscompetitie nemen teams van 
vier ingenieursstudenten het tegen elkaar op tijdens een team design opdracht 
of case study. De winnaars stoten door naar de regionale ronde en wie weet wel 
de	finale,	die	dit	jaar	in	Riga	plaatsvindt.	Wat	heb	je	nodig	om	aan	de	wedstrijd	
deel te nemen? Vooral veel goesting, geen schrik om out of the box te denken 
en een stevige portie creativiteit. Aarzel niet en schrijf je samen met drie vrienden 
in en maak kans op tickets naar Londen en waardebonnen: www.bestleuven.eu/
ebec2014
Wanneer? Zaterdag 8 maart Waar? P&O lokalen, derde verdieping  dep. 
Werktuigkunde Kosten? Nope, helemaal gratis. Wij zorgen zelfs voor een lunch 
en een afsluitende receptie.

Ingenious. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/ebec2014 facebook.com/EBECLeuven2014
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For full details and terms & conditions of entry visit: 

FameLabBenelux.org

If you would like to engage the public 
with science, technology, engineering or 
maths then enter the competition to find 
new science communication talent.

LET’S TALK SCIENCE!

All it takes  
is three minutes!

Perform live at one  
of these regional heats:

27 March 2014  
Wageningen, Netherlands 
Wageningen Campus

7 April 2014   
Brussels, Belgium 
Planetarium

10 April 2014  
Groningen, Netherlands 
RUG / Science Linx, Der Aa-Kerk

The winners of the heats will go 
through to the Master Class on 
24-25 April 2014 at KNAW and 
the Benelux Final on 22 May 
2014 at Science Center NEMO in 
Amsterdam, Netherlands.

PASSIONATE 
ABOUT 
SCIENCE?
SHARE IT 
WITH THE 
WORLD!

#famelabbnl facebook.com/FameLabInternational

YOU COULD WIN:
• Expenses paid 2-day FameLab 

Master Class on 24-25 April 2014 
in Amsterdam to develop your 
public engagement skills

• Expenses paid trip to the UK in 
June 2014 to attend Cheltenham 
Science Festival and compete 
in the FameLab International 
competition

PLANETARIUM.be

Registration 
open until   

10 March 2014
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Binairo
Ondertussen kennen de meeste dit spelletje al wel, maar voor de nieuwelingen 
leggen we de regels nog even uit:
•	 In elke rij en kolom moeten evenveel nullen als enen staan
•	 Er mogen hoogstens twee enen of nullen naast elkaar staan
•	 Alle rijen en kolommen moeten verschillend zijn

Veel plezier!
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 Tekenraadsel
Wat zie je in onderstaande tekening?

Antwoord: De binnenkant van de jas van Napoleon Bonaparte
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Kakuro
Kakuro is een soort kruiswoordraadsel, maar met cijfers in plaats van letters. 
Een Japanner vond de volgende regels uit:
•	 Elk getal geeft de som weer van alle cijfers eronder (verticaal) of rechts ervan 

(horizontaal).
•	 Enkel de cijfers van 1 t.e.m. 9 mogen ingevuld worden
•	 Elk cijfer mag maar één maal voorkomen per som (of “woord”)
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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)

Raadsel week 2
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!

Raadsel van de week

De muur van Lerkeveld die uitkijkt op de Waversebaan telt m verdiepingen. Met 
op elk verdiep n ramen, netjes onder elkaar. Zo zie je vanop de Waversebaan 
een rechthoek van m op n ramen. Een niet nader genoemde VTK fotograaf heeft 
er een hobby van gemaakt om elke nacht foto’s te gaan trekken van deze muur.  
Om het plezier erin te houden, maakt hij enkel een foto als op iedere verdieping 
en in iedere kolom van onder elkaar liggende ramen, in een even aantal kamers 
licht brandt. Bovendien houdt de fotograaf niet van dubbel werk en neemt dus 
nooit twee maal een identieke foto. Wat is het maximaal aantal foto’s dat de VTK 
fotograaf kan trekken?

Winnaar vorige week

Antwoord: Mark heeft 25 minuten gelopen (of gewandeld). 
De	winnaar	is	Arne	De	Laender.	Proficiat,	jij	wint	2	tickets	voor	de	AfrekeningsTD	
van nu donderdag in Alma 2!

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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