semester 1 week 2
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

2 okt 2016 - 20 blz. - 750 ex.
Ideaal als barbecue starter!

Beste lezer

ZONDAG

‘t ElixIr

MAANDAG

‘t ElixIr

DINSDAG

‘t ElixIr

23u00 Happy hour

Ook deze week deden wij ons
uiterste best om jullie plezier te
bezorgen tijdens dat vreselijke
eerste lesuur op deze druilerige
maandagochtend. Veel plezier
ermee, jongens en meisjes.
Met vriendelijke groeten,
De redactie

22u00 Fakfeestje Logistiek

22u00 Oktoberfest

WOENSDAG
12u45

VTK bureau 1

DONDERDAG
22u

openingsTD

I’m not weird, I’m limited edition

ELEC

Albatros

Praeseswoordje
Beste lezer van dit hoogstaand weekblad
Afgelopen week was, zoals ik vorige week voorspeld had, eentje
van een stevig formaat. Dat bleek wel duidelijk aan de snelheid
waarmee de flessen jenever buitenvlogen en aan de ambiance
op de openingscantus. De eerstejaars hebben een heleboel
prachtige onthaalevents achter de rug, waardoor ze nu zeker
3 vrienden rijker zullen zijn. Ik hoop meer, maar iedereen weet
dat gemiddeldes vaak een verkeerd beeld kunnen geven.
Op de onthaalnamiddag werd er veel wijsheid doorgegeven
aan deze verse generatie studenten. Hier zijn ook enkele zaken gezegd die interessant
kunnen zijn voor iedereen. Zo sprak onze decaan de wijze woorden: “Wij zijn geen nerds!
Wij zijn hoogopgeleide, sociaal geëngageerde mensen.”. Bij deze is dit verlichtend spreken
van ons aller opperhoofd verspreid onder alle studenten.
Hopelijk hebben jullie dit weekend goed uitgeslapen en ben je helemaal voor fris voor
de activiteiten van de komende week. Pik woensdagmiddag ook zeker eens het VTK
bureau mee! Trek je dansschoenen donderdagavond aan voor onze openingsTD en kom
genieten van al die PokémonBeats.
Tot één dezer dagen!
Lukas
Vrienden en vriendinnen,
De eerste week van het jaar zit er weer op, een geweldige
openingsavond, >300 flessen jenever, een onvergetelijke
openingscantus (al geldt dat niet voor iedereen denk ik).
Als ik er zo op terugkijk, is er eigenlijk toch al veel gebeurd
afgelopen week. Het weekend werd dus bij mij vooral gebruikt
om bij te slapen en mijn huiswerk te maken..
Jawel, huiswerk! Ik dacht dat dat afgelopen ging zijn na het
middelbaar, maar niets is minder waar :’(
Enfin, dat huiswerk doe ik wel ergens tussendoor! Komende week houd ik mij toch vooral
bezig met de afsluitende set van DJ Sloopwerken op onze OpeningsTD, aanvraagjes
mogen altijd naar djsloopwerken@vtk.be gestuurd worden! Hoe marginaal de schijf ook
is, alles is mogelijk na 03u ;)
Kusjes en knuffels
Jullie vice 						
							Vicewoordje
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VTK Doopt
Je hebt ongetwijfeld al verhalen gehoord
over de studentendopen. Is de doop
werkelijk zo erg als men je wil doen
geloven? Helemaal niet. Lookshampoo,
alcoholvergiftigingen en radioactieve
spinnen zijn bij ons niet aan de orde! Onze
ingesteldheid is dat je er de volgende dag
geen last meer mag van hebben (buiten
een eventuele kater van de doopcantus).
Ik ga je natuurlijk geen blaasjes
wijsmaken, je gaat een dagje afzien, maar
het is wel een uitdagende teambuilding
waar je nieuwe vriendschappen smeedt
en je huidige versterkt. Hou dus zeker
12 oktober (schachtenverkoop) en 11
november (doop) vrij voor deze unieke
ervaring! Als je toch nog niet zeker bent,
stel gerust wat vragen aan ouderejaars,
ze zullen je in geuren en kleuren vertellen
over hun ervaringen! Om in te schrijven
kan je elke dag deze week onder de
middag een doopboekje komen kopen
(€0.50) in het theokot.
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Schachtenverkoop

18U15 | GebOUW

de

NaYer

Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK?
Kom dan zeker naar de schachtenverkoop
(verplicht)! Op de schachtenverkoop
word je in een groepje van 4 verkocht
aan ouderejaars. Ideale manier om wat
oudere jaars te leren kennen en pret
verzekerd! We beginnen met een looptest
voor de 24 urenloop, dus doe zeker iets
sportief aan en iets dat een beetje vuil
mag worden.

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30 - 14U30

12U - 14U & 18U-20U

22U - ...

Dinsdag

10U30 - 14U30

12U - 14U & 18U-20U

22U - ...

Woensdag

10U30 - 14U30

12U - 14U & 18U-20U

22U - ...

Donderdag

10U30 - 14U30

12U- 14U & 18U-20U

Vrijdag

10U30 - 14U30

GeslOteN/ClOsed
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Evenementen
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Doopmeesters

12U45 | bOkU 03.22

Heb je vorig jaar ‘genoten’ van de doop
? Heb je zin om het dit jaar eens van
dichtbij mee te maken ? Dan verwachten
we je maandag 3 oktober om samen met
ons de doop in elkaar te boksen. Dit is
de 2e doopmeestervergadering, maar het
is geen probleem om nu nog mee op de
boot te springen!
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VTK Revue
revuekruteert

ma
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Fakfeestje Logistiek

22U00 | ‘t elIXIr

Gratis BBQ-vlees en Westmalle van het
vat aan € 1
Ons logistiek team houdt een avond
de fakbar open. Er zullen gratis BBQvleesjes uitgedeeld worden. Ook kunnen
jullie Westmalle Dubbel van het vat
krijgen voor de schamele prijs van € 1. Wie
verkleed komt als bouwvakker, krijgt zijn
eerste westmalle gratis. Allemaal komen!

20U00 | 200M 00.06

Revue is een toneelvereniging voor en
door studenten van VTK die elk jaar een
komische voorstelling in elkaar steekt.
Hiervoor hebben we uiteraard acteurs
nodig, maar daarnaast hebben we ook
een live-band die voor muziek zorgt en
dansers die hun kunsten laten zien. Ook
achter de schermen werken een hoop
mensen mee aan dit spektakel: sgreivers,
decor, textiel, techniek, IT, promo en
receptie.
Bespeur je ergens in jezelf een
vleugje interesse voor één van deze
werkgroepen? Kom dan zeker maandagof dinsdagavond, 3 of 4 oktober, naar onze
startvergaderingen. Telkens om 20h00
in de 200M 00.06. Daar kan je meer
informatie krijgen over de verschillende
werkgroepen en je inschrijven voor
komend werkjaar. Tot dan!

di
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Kanweek

12U45 | bOkU 03.10

Zit organiseren in je bloed of wil je de
leuke enthousiastelingen van je aula
leren kennen? Dan is Kanweek iets voor
jou! Kanweek is een werkgroep van VTK
voor eerste- en tweedejaars waarbij je
doorheen het jaar (vooral in het tweede
semester) allerlei activiteiten organiseert.
Welke activiteiten georganiseerd worden,
beslissen jullie volledig zelf. Met andere
woorden, kanweek is de perfecte
uitlaatklep voor al die creativiteit die in
jullie verscholen zit!
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Oktoberfest

22U00 | ‘t elIXIr

Wij gaan eens feesten zoals de Duitsers.
Trek je lederhozen aan en kom drinken in
onze geliefde fakbar. 1 liter bier voor €3!
4
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Cantusconventen
4 & 10 oktober
19U00 | ‘t elIXIr

Prijs L/NL: €6/€8 (bier) - €2/€4 (water/
eigen drank)

natuurlijk het vragen aan iemand die in
het tweede jaar zit. Daarom organiseren
we voor jullie de PeMe-avond. In een
groepje met eerstejaars krijg je peters en
meters toegewezen: burgies en archies
die hun ervaringen met jou delen. Via
hen kan je ook nota’s bemachtigen,
nieuwe mensen leren kennen en wat tips
en tricks over het studentenleven krijgen.
Na de PeMe avond kan je ineens met je
kersverse peters en meters gaan feesten
op onze POKéMON TD!

Heb je nog niet veel ervaring met
cantussen en wil je graag beter kunnen
meezingen en mee sfeer maken tijdens
cantussen? Kom dan zeker naar een van
onze cantusconventen waar we je al de
bekende cantusliederen aanleren en de
basics van vrije versies uitleggen. Deze
conventen zijn bedoeld voor eerstejaars
of studenten die minder dan 3 cantussen
gedaan hebben.

(gratis inkom)

Kaartenverkoop
maandagdinsdagmiddag @ Theokot

Het prachtige studentenleven is eindelijk
(weer) begonnen!
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VTK Bureau 1

12U45 | eleC b91.100

Na maanden op onze honger te zitten is
het moment eindelijk daar: het eerste VTK
Bureau! Op deze tweewekelijkse open
vergadering worden de meest actuele
onderwijsgerelateerde
onderwerpen
besproken, en dit met een gratis broodje
en drankje. Deze week bespreken we
onder andere het gebruik van laptops
door studenten aan onze faculteit.
Vergeet je niet in te schrijven: dit kan via
on.vtk.be/bureau. Tot dan!
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Pokémon TD

22U00 | albatrOs

We trappen dit jaar af met een
onvergetelijke POKEMON Openings
TD. Trek je mooiste Pikachu onesie aan,
vergeet je ‘Poké Balls’ niet en haast je
naar de Albatros voor een episch feest
waar lekkere cocktails en sfeervolle
muziek de jouwe zijn.
Gratis toegang voor leden, dus vergeet
niet jouw studentenkaart mee te nemen!
Je krijgt ook een gratis drankje als je naar
de peter/meteravond komt.

Peter- & meteravond

20U00 | alMa 3

Als eerstejaar heb je uiteraard een hoop
vragen. Hoe begin je aan die berg papier
die je op de cursusdienst hebt gekocht?
Wat vindt de prof belangrijk op zijn
examen? Waar zijn de toffe plekjes in
Leuven? De makkelijkste weg om een
antwoord te krijgen op deze vragen is
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BR launch 1
(+ cocktailworkshop)
18U00 | ttI

[Enkel laatstejaars]
Studeer je dit jaar af en wil je informeel met
enkele bedrijven kennismaken? VTK start
het Bedrijvenrelaties jaar met BR Launch 1
en organiseert presentaties van bedrijven
in combinatie met een cocktailworkshop.
Jullie zijn welkom om 18u, we starten
eerst met een receptie inclusief broodjes.
Inschrijving verplicht op de site. Volgende
bedrijven zullen aanwezig zijn:
Nokia - Altran
Bain - Melexis
Delaware Consulting - ExxonMobil
Amaris - ASML
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VTK Gitaarlessen
infomoment
19U00 | MtC 00.59

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren
spelen of heb je al een zekere virtuositeit
bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK
naar goede traditie gitaarlessen, gegeven
door de Griekse virtuoos Chatz Kostas.
De lessen gaan door in groepsverband
op
dinsdag
en
donderdag
naargelang je groep.
Er zijn minimum 18 lessen voorzien
gedurende het hele academiejaar en in het
tweede semester is er zelfs een (vrijblijvend)
moment waarop jullie je aangeleerde
kunsten kunnen laten zien in het Theokot.
Er is geen voorkennis of meesterschap van
het noten lezen vereist. De inschrijvingen en
groepsverdeling gebeuren op donderdag
6 oktober om 19u in het Maria Teresia

College, lokaal 00.59.
Wie al eens wil zien hoe goed Chatz Kostas
zijn instrument bespeelt, kan maandag 3
oktober al terecht in de Blauwe Kater aan
de Naamsestraat, Hallengang 1, dicht bij
de Oude Markt. Kostas gaat hier al eens
(gratis) het beste van zichzelf laten zien.
Dus kom zeker een kijkje nemen en laat
jezelf overtuigen!
Zit je nog met een vraagje? Mail gerust
naar gitaar@vtk.be
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Halftime

12U45 | bOkU 04.20

Ben je een gemotiveerde 3e jaar en heb
je zin om dit jaar van Halftime een nog
groter succes te maken? Of ben je gewoon
nieuwsgierig naar wat Halftime allemaal
inhoudt? Kom dan zeker naar de start
vergadering op vrijdag 7 oktober in Boku
4.20!

ma

10

Casinonight

20U00 | tHeOkOt

Prijs L/NL: €1/€1,50
Ja hoor, VTK Cultuur brengt Las Vegas naar
het Theokot! Haal je beste pokerface naar
boven of amuseer je op één van de andere
spelen in het VTK Casino. Fans van de
alom bekende Pokerchamps, niet getreurd!
Er zijn een aantal tafels beschikbaar voor
de pokerwedstrijd, maar de plaatsen zijn
beperkt. Inschrijven hiervoor kan op de
website en verdere vragen worden met
plezier beantwoord op poker@vtk.be. And
may the odds be ever in your favour!
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VTK Citytrip Dublin:
infosession
13U00 | bOkU 3.22

Terug van weggeweest, de VTK Citytrip!
We nemen je dit jaar mee naar de prachtige
hoofdstad van Ierland! Hier bezoeken we
drie dagen lang (10 tot 13 november) musea,
bezienswaardigheden, bedrijven en pubs
natuurlijk! In het bruisende stadscentrum
van Dublin valt enorm veel te beleven... De
prijs van 239 euro omvat vervoer heen en
terug, verblijf met ontbijt in een hostel in
de binnenstad en alle activiteiten. De reis
wordt georganiseerd volgens het principe
“pick & play”. Jij kiest zelf met je vrienden
welke activiteit je wil gaan doen uit telkens
3 mogelijke alternatieven. Zo stel je zelf
samen wat je wil zien in Dublin. ‘s Avonds
trekken we met zijn allen naar de gezellige
pubs om te genieten van live muziek en een
fuif op zijn Iers. Word jij hier al helemaal
warm van? Kom dan Maandag 10 oktober
tijdens de middag naar het infomoment om
13u in BOKU 3.22
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IFR Rockfeestje:
Guitar Wars
22U00 | ‘t elIXIr

De InterFacultaire Rockrally schiet dit
jaar volledig uit de startblokken met een
rockfeestje in onze geliefde fakbar, ‘t ElixIr!
Geheel in het rockthema zal er elk halfuur
een ander soort rockmuziek gedraaid
worden, gaande van alternatieve rock tot
postrock en van ska tot indierock.
Het thema van het rockfeestje is Guitar Wars,
waardoor er zotte promo’s aangeboden
worden, zoals de themacocktails Darth
Vader, Deathstar en R2D2 ft. C3P0 voor
slechts €1,5!
Rocken is de boodschap dus, en waar kan
dat beter dan op het rockfeestje van het
jaar? Tot dan!

Theokot
Omdat wij bij het Theokot weten dat de eerste weken zwaar zijn, hebben wij speciaal
de eerste 3 weken een promo voorzien. Deze weken kan je bij ons een drankje en een
broodje komen halen voor maar 3 Euro. Zo heb je tijdens die eerste zware hoorcolleges
van het jaar toch iets om naar uit te kijken.
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First week pictures

Boeken al gekocht op cudi?
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Beachvolley
11

Berichten

WIl Je ZelF GraaG eeN sPeeCH vOOr ONaFHaNkelIJkHeId, dIePZINNIGe
POËZIe OF eeN sPOtted: vtk INstUreN? 1 adres: bakske@vtk.be

IAESTE

POC’ers gezocht!

The International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience (IAESTE)

Beste studenten

IAESTE is an independent, non-profit
and non-political student exchange
organisation.
It offers the opportunity for engineering
students to go on an internship abroad.
With more than 80 member countries
and over 4000 traineeships exchanged
each year, it is the largest organisation of
its kind in the world!
Are you a motivated student who is
not afraid of an international technical
experience?
Or do you want to help giving students the
chance to go on an internship abroad?
Don’t hesitate to contact us!
IAESTE LC Leuven
iaeste@vtk.be

Zoals ieder jaar zijn we weer op zoek naar
studentenvertegenwoordigers uit jouw
richting om in jullie POC (Permanente
OnderwijsCommissie) te zetelen. Zie
je het wel zitten om mee te vergaderen
en constructief mee te werken met de
proffen en assistenten aan de verbetering
van jouw opleiding? Mail dan naar
onderwijs@vtk.be vóór woensdag 5
oktober 23u met vermelding van je naam,
jaar, richting, telefoonnummer en meest
gebruikte e-mailadres. Alle info rond de
verkiezingsprocedure kan je vinden op
https://on.vtk.be/poc .
Aansluitend zoeken we ook naar
studentenvertegenwoordigers
voor in departementsraden en/of
departementsbesturen. De verkiezing
van deze vertegenwoordigers kan
lichtjes verschillen van departement
tot departement. Heb je zin om mee
te werken aan de praktische kant van
jouw departement? Mail dan zo snel
mogelijk naar onderwijs@vtk.be ! Ook
deze personen zullen op de site geplaatst
worden, en bij geen negatieve reactie
zullen ze verkozen zijn.
Als je nog vragen hebt, mail gerust naar
onderwijs@vtk.be.
VTK Onderwijs
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Berichten

WIl Je ZelF GraaG eeN sPeeCH vOOr ONaFHaNkelIJkHeId, dIePZINNIGe
POËZIe OF eeN sPOtted: vtk INstUreN? 1 adres: bakske@vtk.be

Sumo Robot Competitie:
Arduino Basics
Maandag 10 oktober, 19h30, ESAT lokaal
02.58
Naar jaarlijkse traditie organiseert IEEE
Student Branch Leuven 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 op om geweldige prijzen te
winnen!

De eerste sessie gaat over de populaire
en eenvoudig programmeerbare Arduino
microcontroller, die je ook in andere doehet-zelf projecten kan gebruiken. Wij
zorgen voor Arduino’s, kabels en enkele
elektrische componenten, jullie brengen
creativiteit mee (en een laptop indien je
deze hebt)!
Meer info op http://www.ieee-sb-leuven.
be/node/418. Iedereen welkom!

Student Branch Leuven

Sumo Robot Competition
Session on Arduino basics

Monday October 10th 2016, 19h30 @ ESAT room 02.58

Bring your own laptop! Register at http://www.ieee-sb-leuven.be/node/418
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Ontspanning
Sudoku
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Doolhof
Raak jij weer buiten?
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Zweedse puzzel
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Kakuro

Raadsel
Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen
zonder stenen. Wat ben ik?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duo-cinematicket!
Het antwoord op het raadsel van vorige week was Ierland. Emiel Vereecke wist dit en mag
zijn prijs afhalen op blok 6

Citytrip Dublin
fr 11/11 - su 13/11

Prijs

Leden: 239 euro
niet-leden: 259 euro
Inbegrepen:
Vervoer, Verblijf, Ontbijt, activiteiten

infomoment

mo 10 oct 13u
in BOKU 3.22
naast het Theokot

