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Agenda ontspanning
Activiteiten

Maandag (30/9)
19u00-20u00

20u00 - ...
20u30-21u30

Doopmeesters startvergadering
Looptraining
Revue Startvergadering

BOKU 03.22
Ingang atletiekpiste
200M 00.07

Dinsdag (1/10)
19u00-20u00

20u00 - ...
20u00-21u30
20u30-21u30

21u00 - ...

Kanweek startvergadering
Looptraining
Info avond laatstejaarsreis
Revue Startvergadering
Mexican Night

BOKU 03.22
Ingang atletiekpiste
Aula Tweede Hoofdwet
200M 00.07
‘t ElixIr

Woensdag (2/10)
12u30

12u45-14u00
18u00-24u00

20u00
20u00 - ...
21u00 - ...

Start verkoop doopboekjes
VTK Bureau 1
Existenz Kaffee Weltevree
Infoavond VTK Onderwijs 1e bach
Looptraining
Pedagokiek

Theokot
BOKU 04.20
Kasteel Arenberg
Theokot
Ingang atletiekpiste
‘t ElixIr

Donderdag (3/10)
19u00-21u00

20u00 - ...
20u15 - 22u00

22u00 - ...

Inschrijvingen Laatstejaarsreis
Looptraining
Peter - en Meteravond
OpeningsTD
‘t ElixIr GESLOTEN

Theokot
Ingang atletiekpiste
Alma 3
Musicafé
‘t ElixIr
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Agenda serieus
Activiteiten

Maandag (30/9)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (1/10)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (2/10)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (3/10)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

vrijdag (4/10)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Oef, de drukke openingsweek is achter de rug, en ik ben nog levend en wel! Altijd een 
hele belevenis die eerste week, en praeses zijn maakt het er niet rustiger op. Maar na 
een geweldige openingsavond, een druk jeneverfeesje, een zware openingscantus en 
de emeritaatsviering van het monument Dierckx ben ik klaar om het de tweede week wat 
serieuzer aan te pakken, met als uitschieters het studentenpraatcafé en het eerste VTK 
bureau onderwijs. Alle 2 aanraders om zelf ook naartoe te komen btw!

Robin

Robin (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice
Er werden afgelopen week heel wat cursussen versleept, heel wat bier en jenever 
versluisd en hopelijk ook braaf naar de eerste lessen gegaan. Oh, en de sportieven onder 
ons gingen al eens trainen voor de 24urenloop. Bij het schrijven van dit tekstje doen mijn 
benen nog steeds zeer, ziek tempo dat sommige burgies en archies aankunnen! Als er 
over een kleine maand ook zo wordt gelopen, is de overwinning zo goed als voor ons! 
Enfin, na zo’n intense week houden we het deze week een klein beetje rustiger. Tijd om 
me eens deftig aan die thesis te zetten, me dunkt.

Weetje van de week: onze cursusdienst drukte afgelopen jaar 2 790 575 pagina’s aan 
cursussen (handboeken niet inclusief). Opeengestapeld is dit (bij benadering) 2m hoger 
dan de Eiffeltoren.

Jeekes (vice@vtk.be)

Inschrijvingen VTK
Een nieuw academiejaar staat voor de deur, en VTK staat je opnieuw bij om het 
maximum uit je studententijd te halen. Maak je lid van VTK en krijg korting op al onze 
activiteiten, wekelijks Het Bakske in je mailbox om je op de hoogte te houden van wat 
er omgaat in burgie- en archieland, ons driemaandelijks kwaliteitsmagazine IrReëel 
gratis in je brievenbus, toegang tot de shiftenlijsten op onze website en nog veel meer. 
Inschrijven kan online op vtk.be.

Maarten (secretaris@vtk.be) 

Sport
24 Urenloop

Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te 
versterken zodat je sneller wordt! (En dus ook meer kans maakt op vette prijzen). We 
zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd door niemand minder dan Marc 
Herremans. Daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig zijn op de trainingen. We 
nemen regelmatig tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel 
wordt regelmatig getraind aangezien een winst van 1 seconde per ronde een wereld van 
verschil betekent. Afspraak elke dag om 20u00 aan de atletiekpiste.
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Speedyteam
De naam suggereert het al, het speedyteam is het ‘elite’-team van VTK. De lopers die bij 
dit team horen lopen minstens onder de 1min 25sec. De schifting wordt gemaakt tijdens 
de trainingen dus wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel onze voorsprong uitbouwen 
ofwel ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk verkleind wordt. Als bedanking 
krijg je een uniek speedyteam T-shirt. Deze zal je dan ook op de looptrainingen krijgen. 
Ook al wordt het hier een ‘elite’-team genoemd, laat je niet afschrikken om mee te 
komen trainen en voor je het weet zit je zelf onder die tijd!

noodteam
Het noodteam is de back-up voor op de 24 urenloop. Het zijn deze mensen die VTK 
op de moeilijkste momenten staande houden, het zijn de helden van de 24 urenloop. 
We voorzien voor hen een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste zodat 
ze ons snel kunnen komen helpen en ze krijgen een unieke VTK loopshort. Naast het 
speedyteam is het noodteam dus zeer belangrijk want de lege momentjes opvullen met 
een deftige tijd is minstens even belangrijk als toptijden neerzetten!

Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via mail in 
met een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 24-urenloop. Door rondjes 
onder een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. Tijdens de 2 uren die je 
gekozen hebt, worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon 
mee. Wanneer VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke momenten komt lopen 
worden de rondjes ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk punten 
bij elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen in de wacht te slepen.

Departementenstrijd
Met de departementenstrijd kunnen jullie 3 vaten voor jouw departement winnen om af 
te tappen in ‘t ElixIr. Elk departement mag 1 uur kiezen, tijdens dit uur tellen de punten 
dubbel. Het totaal aantal punten wordt hier gewogen voor een eerlijk resultaat. Overleg 
met medestudenten welk uur jullie willen en laat het ons zo snel mogelijk weten via mail!

Gezocht: nieuwe slogans
Naast de sportieve prestaties op de 24 urenloop is de sfeer ook zeer belangrijk. Daarom 
houden we een kleine wedstrijd op zoek naar nieuwe, originele slogans of liedjes. Stuur 
ten laatste op woensdag 9 oktober jouw slogan of liedje in door te mailen. De 3 beste 
zullen beloond worden met een waardebon van 30, 20 en 10 euro.

Uitdagingen
Een nieuwe week, een nieuwe uitdaging en een nieuwe tegenprestatie! Wij willen 
dat 1000 personen hun profielfoto op Facebook veranderen naar de VTK Leeuw  en 
zich op aanwezig zetten op de evenementenpagina ‘VTK op de 24Urenloop’ tegen 
donderdag 3 oktober om 12u00. De foto van de VTK Leeuw zal je ook terugvinden op 
de evenementenpagina. Als tegenprestatie delen wij gratis suikerspinnen uit op de VICTORY
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openingsactiviteit van 150 jaar ingenieurswetenschappen op maandag 7 oktober.

Danslessen: Rock ‘n Roll

Voor de dansers onder jullie, bieden we dit semester een cursus Rock ‘n Roll aan. 
De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gegeven door Kenny Philippaars. De lessen 
zullen doorgaan op dinsdag van 20u00 tot 21u00 in Redingenhof zaaltjes unit 2. We 
beginnen op dinsdag 8 oktober. Leden betalen 20 euro, niet-leden 25 euro. Betalen doe 
je net voor de eerste les, gelieve dan ook je VTK-lidkaart mee te nemen als je die hebt. 
Inschrijven doe je via onze site.

vtK competitie

VTK organiseert door het jaar competities in verschillende sporten (zaalvoetbal, basket 
en volleybal) . Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele vrienden, komen 
strijden om een plaatsje bij de top binnen VTK. Bovendien krijgt het winnende team een 
vat. Info over reglementen en inschrijvingen zijn te vinden op onze site. Inschrijven kan 
tot en met zondag 6 oktober.

iFB

IFB is de afkorting van Interfacultaire beker. Simpel gezegd is het dus gewoon een 
competitie tussen alle kringen (en peda’s) van Leuven, in (zaal)voetbal, volleybal en 
basketbal. Ook dit jaar zal VTK op sportief vlak weer strijden tegen de andere kringen. 
Bij de heren zullen we in elke categorie de strijd aangaan, bij de dames zouden we 
graag een volleybalteam bij elkaar krijgen! Als je interesse hebt, schrijf je dan zeker in 
via onze site.

Schachtencup

Volgende week kunnen de eerstejaars zich een eerste keer bewijzen op sportvlak, 
want dan staat er een heuse beker op het programma, met als tegenstanders Medica, 
VRG en Ekonomika. De schachtencup is een toernooitje veldvoetbal dat zal doorgaan 
op woensdag 2 oktober vanaf 19u00. We spreken af aan gebouw De Nayer (=groot 
gebouw aan de overkant van de atletiekpiste als je van de ring komt) om 18u40. Vergeet 
zeker je sportkaart niet mee te nemen.

Emily Haest (sport@vtk.be)
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Sport van de maand: ultimate Frisbee

Gemotiveerd om dit academiejaar vliegend in te zetten? Dan kan VTK dit alleszins op 
sportief vlak letterlijk waarmaken. Als Sport van de Maand heeft VTK voor jullie Ultimate 
Frisbee gepland. Wanneer: maandag 7 oktober van 19u00 tot 21u00. Waar: afspraak 
aan de inkomhal van Gebouw de Nayer om 19u00. Breng zeker je sportkaart mee, 
indien niet steek € 2 in je broekzak. Inschrijven is verplicht op vtk.be/on/frisbee.

Sport (sport@vtk.be)

 Activiteiten
OpeningstD

Genoeg vissen in de zee, en die vind je allemaal op onze openingsTD. Gratis voor 
leden. Nu donderdag vanaf 22u in het Musicafé! BLUB.

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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 Cultuur
Kwis

Maandag 14 oktober gaan we weer van start met de eerste VTK Kwis van dit jaar. Zoek 
3 vrienden, schrijf je in op on.vtk.be/kwis en bewijs dat je meer weet dan wat in onze 
doffe lesboeken staat. We verwachten je om 20u00 in aula 200G - 00.01.
Naast leuke prijzen zijn er ook 5 plaatsen te winnen voor de finalekwis.

Senne(cultuur@vtk.be)

Faculty StARs

Faculty STARs gezocht! De Dienst Cultuur en de faculteiten gaan opnieuw op zoek 
naar Faculty Student Artists in Residence. Studeer je aan KU Leuven Campus Leuven 
en ben je creatief bezig met fotografie, schilderkunst, poëzie, mode, animatie, muziek, 
stand-up, dans, design, performance of een andere kunstvorm? Dan is dit je kans om 
voor jouw faculteit te schitteren, solo of in groep. Elke faculteit zal zijn Faculty STAR 
koesteren als huiskunstenaar op diverse gelegenheden. Met een groots slotevenement 
in mei. Je staat ook niet alleen met je talent: elke Faculty STAR krijgt professionele 
begeleiding van een meter of peter uit de Leuvense cultuursector.
Volg jij Hannelore Veelaert op als STAR van de Faculteit Ingenieurswetenschappen?
Je inschrijven of iemand aanbevelen kan tot 8 november 2013 op www.facultystars.be

Cultuur(cultuur@vtk.be)

Gitaarlessen

Beste student, er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere 
virtuositeit bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen, 
gegeven door de Griekse virtuoos Chatz Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste 
begeleiding voorzien.
De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en donderdag naargelang je groep. 
Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het heleacademiejaar en in het tweede 
semester is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes 
kunnen laten zien in het Theokot. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten 
lezen vereist.
De inschrijvingen en groepenverdeling gebeuren op dinsdag 8 oktober om 19u in het 
Maria Teresia College, lokaal 00.59. Daar wordt eventueel ook bepaald in welke groep 
je het best les volgt en worden alle vragen die fysische aanwezigheid van de 
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leraar vereisen - “speel eens voor wat we gaan leren” bijvoorbeeld- beantwoord. In de 
tussentijd kan je meer informatie vinden op on.vtk.be/guitar

VTK gitaar (gitaar@vtk.be)

Kostas @ Blauwe Kater

Op maandag 7 oktober geeft Kostas, de Griekse gitaargod die in zijn vrije tijd de VTK 
gitaarlessen verzorgt, het beste van zichzelf in de Blauwe Kater. Het voorprogramma 
wordt verzorgd door een van de meer gevorderde leerlingen van onze gitaarlessen.
Voor iedereen die graag lessen bij Kostas wil volgen en hem al eens bezig wil horen, maar 
evengoed voor iedereen die een gezellig avondje bluesmuziek wel kan appreciëren. 
Sfeer gegarandeerd!

Cultuur(cultuur@vtk.be)

 

KU Leuven zoekt artistiek talent.

KU Leuven is looking for creative talent.

Inschrijven?  Register now! 
www.facultystars.be

hoofdsponsor
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Fakbar 
Mexican night

Nu iedereen uitgerust is na de openingsweek, wordt het tijd om er weer in te vliegen! En 
hoe kan dat beter dan met een Mexican Night?! Met strakke promo’s wordt dinsdagavond 
gegarandeerd een avond waar nog lang over zal nagesproken worden! Dus haal die 
sombrero’s al maar boven!

 Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot
Nu cursusdienst terug achter hun toog zit, kan Theokot weer naar zijn vertrouwde stek 
verhuizen. Ook de openingsuren zijn weer de vertrouwde, dus kom allen af tussen 
10u30 en 14u30 voor een broodje te eten, spelletje te poolen, Guitar Hero te spelen of 
zelfs een shiftje te draaien. We hebben volgende week uitzonderlijk gratis chocomousse 
voor onze helpers! Nieuw dit jaar zijn ook panini’s (gegrilde broodjes). Zeker de moeite 
waard!
Broodje van de week: Maddox (Italiaanse ham, aardappelsalade, tuinkers en gemengde 
sla)
PS: Theokot 1 - CuDi 0

Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst
Voilà, onze eerste week zit er al weer op!
Allereerst onze excuses voor de soms lange wachttijden.
Heel veel boeken hebben reeds een nieuw baasje gevonden dat ongetwijfeld goed 
voor hen gaat zorgen! Natuurlijk zijn er nog steeds boekjes die helaas geen vriendje 
hebben gekregen *insert droevige “oooo”*. Kom daarom zeker nog eens langs om 
eentje mee te nemen.
Tevens willen wij met CuDi al onze medewerkers en mede-praesidiumleden bedanken 
voor alle hulp gedurende de week. Zonder jullie was deze al bij al vlotte openingsweek 
nooit mogelijk geweest. Er zijn zelfs al eerstejaartjes komen helpen, de eerste tekenen 
van intelligentie! Wij zien jullie graag terugkomen en zullen wel op tijd voor een 
bedankje zorgen ;)

Verder nog enkele gebruiksaanwijzingen van de cursussen:
1) Onze cursussen zijn niet bestand tegen water of vuur.
2) Je mag ze ook niet in de microgolfoven steken.
3) Bij voorkeur mag je ze pas openen na 10 december

Ps. voor de domme schachtjes onder ons, Theokot blijft de grootste paljassenpost!

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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Onderwijs
Studenten die als studentenvertegenwoordiger in de POC willen zetelen, mogen nog tot 
zondag 6 oktober hun kandidatuur insturen naar onderwijs@vtk.be, zie Toledo mail en 
op on.vtk.be/POC voor meer informatie.

vtK Bureau 1

Iedereen met een mening kan deze afspraak maar al beter in zijn of haar agenda zetten, 
want woensdag 2 oktober vliegen we er weer in met het eerste VTK Bureau van het 
nieuwe academiejaar, de open onderwijsvergadering van VTK. Wie zich vooraf via de 
site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 in BOKU 4.20 
(naast het Theokot).
We gaan het dit keer onder meer hebben over de invulling van thesissen, de 
zomercursus wiskunde, het inbrengen van stages en het verrekenen van scores op 
uitwisselingsvakken.
Iedereen is welkom! Wie geïnteresseerd is om op onze mailinglijst te komen, kan ons 
altijd een mailtje sturen.
Inschrijven kan op on.vtk.be/bureau.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be) 

infoavond vtK Onderwijs voor 1ste Bach

Wat is een POC nu eigenlijk en wat houdt studentenvertegenwoordiging allemaal in? 
Woensdagavond vanaf 20u00 kunnen alle geïnteresseerde eerstejaars in het theokot 
terecht voor meer uitleg. We zullen je wat meer vertrouwd maken met de vakterminologie 
en je van wat basiskennis voorzien over hoe de dingen aan de KU Leuven in zijn werk 
gaan.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be) 

Revue
Maandag (30/9) 20u30-21u30 Revue startvergadering, 200M 00.07

*en* Dinsdag (1/10) 20u30-21u30 Revue startvergadering 200M 00.07

Revue is weer volop bezig aan hun nieuwe show voor maart. Onze sgreivers, acteurs, 
danseressen, muzikanten, decorbouwers, licht- en geluidstechnici, IT’ers, costumeurs,... 
ze verwelkomen je met open armen. Ben je nieuwsgierig? Kom af naar één van onze 
startvergaderingen deze week.

VTK Revue (revue@vtk.be)
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Existenz
Kaffee Weltevree 

Het nieuwe academiejaar is begonnen, tijd voor het officiële startschot van het 
Existenzjaar 2013-2014. Zoals de traditie het wil, doen we dit met ons openingscafé, 
gedoopt tot ‘Kaffee Weltevree’. Hier stellen we een nieuwe, enthousiaste groep voor die 
dit jaar zijn schouders zet onder het hele Existenz gebeuren en een jaar vol architectuur, 
kunst, cultuur en natuurlijk leuke feestjes aan jullie wil presenteren. 

Het café zal doorgaan op woensdag 2 oktober, in een gezellige installatie op het 
binnenplein van het Kasteel van Arenberg. Verwacht je aan een aangename avond 
met leuke live muziek, lekker eten, iets te drinken en een opperbeste sfeer. Iedereen is 
welkom vanaf 18u!

Existenz (existenz@vtk.be)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De smaak te pakken?  

Werk  mee aan dit unieke studentenconcept en sta mee aan 
de bakermat van Sagio.be! Word Sagio Ambassadeur!      
Meer info bij hr@sagio.be! 

                                                                                 

                    

Sluit je aan bij het 
bijlesgeversteam van 

Sagio.be! 
Maak kennis op 
www.sagio.be! 
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Onthaal
Donderdag Peter- en Meteravond 20u15 Alma 3

Je kan altijd wel wat hulp gebruiken in je eerste jaar. De tweedejaars weten precies wat u 
te wachten staat, alles zit nog vers in hun geheugen. Studeertips, opgeloste oefeningen 
en hun savoir vivre zullen de jouwe zijn. Ben je als eerstejaars op zoek naar peters 
en meters? Kom dan om 20u15 naar Alma 3. Ben je een tweedejaars en wil je graag 
ontfermen over wat eerstejaars? Kom dan om 19u30 naar diezelfde Alma 3. Inschrijven 
in beide gevallen kan op vtk.be/on/peme.

Briki (schachtenmeester@vtk.be)

Varia
Woensdagmiddag 12u30 Start verkoop doopboekjes

Wil je weten wat je doucheputje écht aankan? Vuil word je toch, dus waarom niet 
meteen grondig? Wij vullen één anders verloren woensdagnamiddag met teambuilding, 
walking diner, bodytoning en lifestyle-events. Koop tussen deze en volgende woensdag 
je doopboekje in Theokot.

Briki en Eline(schachtenmeester@vtk.be)

Doopmeesters startvergadering

Heb je je vorig jaar laten dopen en en koester je hier nog steeds goede herinneringen 
aan? Heb je interesse om de doop eens als een doopmeester te mogen meemaken? 
Kom dan naar de startvergadering van de doopmeesters om de doop dit jaar te 
organiseren en eerstejaars te dopen. Nu maandag van 19u tot 20u in BOKU 03.22.

Briki (schachtenmeester@vtk.be)

Kanweek startvergadering

Kanweek is de gezamenlijke jaarweking van het eerste en het tweede jaar. Een hele 
week tonen we van ons van onze beste kant met o.a. een onvergetelijke fuif en een 
geweldige cantus. Maar vooraleer we daar geraken, moet er eerst heel wat gebeuren. 
Een thema en activiteiten moeten gekozen, posters ontworpen en alles moet gepland 
worden. Ben je nieuwsgierig of dit misschien iets voor jou is? Kom dan naar onze 
startvergadering! Nu dinsdag van 19u tot 20u in BOKU 03.22.

Briki (schachtenmeester@vtk.be)
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cuDi verkoopt ook onzin! Zeker na bier en slaaptekort

Na een week onze bezetting volgehouden te hebben, heeft onze groepscoördinator zich 
uiteindelijk overgegeven na de cantus! Theokot heeft ons verslagen en daarom hebben 
wij ons stilletjes teruggetrokken tot achter onze CuDi-toog. Natuurlijk zoeken wij nog 
altijd TIM’s om ons te komen versterken! Hou je verder zeker nog in topconditie door 
deze week mee te gaan trainen met sport! Des te gemakkelijker kunnen wij het Theokot 
terug innemen, want sportieve mensen kunnen ook goed boeken sleuren. Zo zal er 
niemand aan twijfelen dat wij de 24urenloop gaan winnen! 
On another note: helaas passen kameleons zich niet altijd aan hun omgeving en kun je 
hiermee in problemen geraken, daarom zijn pandassssss vele coolere beesten!

Bij deze dagen we theokot ook uit voor een ronde 2!

Michiel Verbeeck (cursusdienst@vtk.be)

Yera

Beste Burgies en Archies,
Op maandag 30 september organiseert YERA een receptie in ESAT in lokaal 00.62 
(beter bekend als het receptielokaal) vanaf 16u30.
YERA is een denktank die focust op energie. Ons doel is om energie op een verantwoorde 
manier onder de aandacht te brengen. We komen naar buiten met correcte publicaties 
over het energiethema voor het brede publiek. Wanneer nodig, zijn we er ook om 
onduidelijkheden en fouten in de media aan te kaarten.
Wens je deel uit te maken van ons netwerk geëngageerde studenten? Kom dan zeker 
eens langs op de receptie! Ook diegenen die eens leuk willen babbelen over energie of 
een ander onderwerp zijn welkom :) De aanwezigen zullen natuurlijk kunnen genieten 
van een gratis hapje en drankje!
Meer info nodig? Neem een kijkje op onze website www.yera.be
Tot snel!

PS. Kom op donderdag 3/10 naar het Theokot vanaf 12u30 om een lekkere Bicky te 
eten, hmmm smullen!! YERA gebruikt de opbrengst om werkingskosten te dekken, en je 
krijgt een lekkere hamburger in de plaats: WIN-WIN!

Wouter Janssens

infoavond Laatstejaarsreis

Aan alle laatstejaars
Zoals elk jaar wordt er een reis georganiseerd voor alle laatstejaars studenten van onze 
faculteit. Dit jaar is de bestemming van deze onvergetelijke reis een combinatie van 
Singapore en Maleisië. De stadswandelingen doorheen de kosmopolitische steden 
Singapore en Kuala Lumpur worden afgewisseld met luieren aan het strand van 
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Penang, jungle trekking in Belum met overnachting in een tentenkamp, een bezoek 
aan het historische Malacca en nog veel meer! Wil je graag mee? Noteer dan alvast 
volgende data in je agenda:
Maandag 30 september, Officiële voorstelling laatstejaarsreis 20h @ aula van de 
tweede hoofdwet
Donderdag 3 oktober, Eerste inschrijvingsmoment 19h-21h @ theokot
Woensdag  9 oktober, Tweede inschrijvingsmoment 19h-21h @ theokot
Denk eraan, het aantal plaatsen is beperkt. Tijdens de inschrijvingsmomenten geldt dan 
ook ‘first come, first served”

LaatstejaarsreisTeam (laatstejaarsreis@vtk.be)

Humasol

Misschien heb je de naam Humasol al eens gehoord van medestudenten. Indien niet, 
dan is dit de mogelijkheid om onze organisatie te leren kennen. Kort samengevat: wij 
zijn een organisatie die projecten rond hernieuwbare energie in het zuiden aanbiedt aan 
studenten burgerlijk ingenieur vanaf 3de Bach. Hierbij heb je als student de mogelijkheid 
om een project van A tot Z te leiden. Je maakt een ontwerp en gaat dit vervolgens 
bouwen in een ontwikkelingsland. Je werkt samen met medestudenten en leert een 
andere cultuur kennen. En daarenboven kan je het ook nog inbrengen in je opleiding 
als industriële stage. Heb je interesse? Kom dan zeker langs op onze infopresentatie op 
Maandag 7 oktober om 19:00 in het Theokot of check onze website op www.humasol.
be. Kan je er niet bij zijn en heb je toch al vragen? Mail dan naar recruiting@humasol.
be.

Humasol (recruiting@humasol.be)

tSD zkt. Jou!

Beste student,
Het Leuvense studentenleven bruist, dat moeten we jullie niet vertellen. Elke dag is 
er wel ergens een activiteit. TSD (Technical Support Division) is een gemotiveerde 
groep studenten die de grootste van deze activiteiten technisch wil ondersteunen. Zo 
verzorgen we bijvoorbeeld elk jaar de elektrische voorzieningen en het veilig verloop 
van de 24u-loop. Ook de vorige beiaardcantus hebben we mee ondersteund.
Om deze activiteiten beter te kunnen ondersteunen, zijn we op zoek naar gemotiveerde 
studenten met interesse voor techniek. Student zijn in een technische richting is een 
voordeel, maar zeker geen must! Iedereen die gemotiveerd is om zijn steentje bij te 
dragen is welkom, zonder verplichtingen!
Wil je graag ons team versterken? Wil je meer informatie? Contacteer ons dan zeker via 
een van onderstaande kanalen, we hebben voor ieder wat wils!
Hopelijk tot gauw,
TSD
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Mail: tsd@loko.be
Facebook: www.facebook.com/TSDLeuven

Twitter: www.twitter.com/TSDLeuven

GEEN LE(U)VEN ZONDER UHO! 

 

Het Universitair Harmonieorkest van 
Leuven is net als elk jaar op zoek naar 
nieuw talent! Naast de wekelijkse 
repetities op dinsdagavond zorgt het 
UHO ook voor een toffe sfeer, een pak 
nieuwe vrienden, te gekke activiteiten en 
nog zo veel meer! 

 

Ben je een student in Leuven en ben je 
een koperblazer, houtblazer of 
slagwerker? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken! Kom naar onze 
kennismakingsrepetities op 24 
september of 1 oktober om 20:00u @ 
Ensemblezaal HET STUK of schrijf je in 
voor de audities op 3 oktober in het 
Maria Theresiacollege! 
Meer info: www.uho.be of info@uho.be 
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JOBSTUDENTEN GEZOCHT 
WIE:  

MASTER STUDENTEN INGENIEURSWETENSCHAPPEN 

 

JOBINHOUD: 

 Begeleiding van de P&O teamopdrachten van de studenten 
uit de eerste fase 

 Praktische ondersteuning 

WANNEER: 

± 10 namiddagen van 13u30 – 18u30  

(eerste en/of tweede semester), dagen zijn bespreekbaar  

WAAR: 

C300 – 03.123 (P&O-lokaal eerste fase) 

LOON: 

Volgens barema 

 

MEER INLICHTINGEN: 
Kathleen Geraedts kathleen.geraedts@mech.kuleuven.be 
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Wat doen we?
YERA is een denktank die zich focust op energie.
Ons doel is om energie op een verantwoorde manier
onder de aandacht te brengen.
We komen naar buiten met correcte publicaties
over het energiethema voor het brede publiek.

Word lid!
Volg ons als abonnee: het is gratis en levert je tal van

voordelen op!
Of draag zelf je steentje bij als auteur.

www.YERA.be
YERA Belgium

@YERA_Belgium
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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 
‘eigen tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

eigen tekstje van de week

Ik heb zondag in ‘t ElixIr een meisje gekust. Ik kan niet stoppen met aan haar en aan de 
kus te denken en ik zou graag dit gedicht anoniem aan haar opdragen:

iK KUS UW LiPPen
Ik kus uw lippen en uw ogen, 
Ik kus uw haren en uw mond, 
Ik kus mij moede en gezond; 
Kussende ben ik rondgetogen. 

Gij glimlacht en gij wilt gedogen 
Dat ik uw hand kus en uw voet. 
Ik eet uw vlees en drink uw bloed 
Ik kus uw lippen en uw ogen. 

Ik kus u in de vroege morgen, 
Ik kus u ‘s avonds en des nachts. 
Ik kus u stil en onverwachts, 
Ik kus u heftig en verborgen. 

Uw liefde is zo wijd en vrij, 
Zo vol van deernis en ontferming, 
Dat ik nooit buiten uw bescherming 
Verdwalen kan; ik kus u blij.

Anoniempje

Sudoku
Omdat er tussen het leren door ook tijd moet zijn voor ontspanning, bieden wij jullie een 
Sudoku aan. De regels zijn ondertussen beter ingeburgerd dan de 10 geboden, dus die 
hoeven we hier niet te herhalen. 
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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 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!

Winnaar raadsel vorige week

Het raadsel van vorige week had meerdere correcte antwoorden. Voorbeelden zijn: 
((1+2+3+4+6+9)*5+8)*10+7 en (8-3)^4+6!+(5+1)*(9-7)-(2*10). De winnaar is Dries 
Mondelaers. Proficiat! Jij wint een kinepolis ticket.

Karen (raadsel@vtk.be)

Raadsel van de week

Boer Teun heeft 7 tonnen vol met maïs. Elke ton bevat maïs dat 10 kilo weegt per kubieke 
meter behalve ééntje, daar weegt een kubieke meter 11 kilo. Hoe kan je door slechts 
één keer te wegen met een digitale weegschaal (waarop je zoveel kubieke meter als je 
maar wilt mag laden) de ton eruit halen waarin het maïs van 11 kilo/kubieke meter zit?

Karen (raadsel@vtk.be)
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Son of Sons

@ Waaiberg
Doors: 20u30 Lid: €3 (NL: €4)


