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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Maandag (15/4)
13u-14u00

Fulltime vergadering

BOKU 4.20

21u00 - ...

Fakbar open: Scientica

‘t ElixIr

Dinsdag (16/4)
Interviewdagen
21u00 - ...

Proffentap

‘t ElixIr

Après Ski-feestje

‘t ElixIr

Basement Beats

Waaiberg

Woensdag (17/4)
21u00 - ...
Donderdag (18/4)
22u00 - 05u00

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (15/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (16/4)
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Woensdag (17/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot‡

Theokot open

Theokot

Donderdag (18/4)

Vrijdag (19/4)
10u30 - 14u30

Het weer
Maandag
Aangename temperaturen om zondagavond uit te gaan: 16° tot 4u. Dan zakt het even tot
13° om 8u. Rond 14u bereiken we een hoogtepunt in 19°. ‘s Avonds wel 30% kans op
regen. Ook een vrij sterke NE-wind (18km/u).
Dinsdag
Dinsdagochtend wat kouder (8°). Dan stijgen de temperaturen tot maxima van 17°
tussen 14u en 16u. ‘s Avonds weer wat regen. Opnieuw een NE-wind die om 16u zelfs
23km/u bereikt!
Woensdag
Woensdag is het weer wat kouder met 9° ‘s ochtends tot slechts 14° om 16u en 8° ‘s
avonds. Rond 8u-10u kans op een buitje. De wind neemt wel een stuk af naar gem 10
km/u en waait deze keer in ZE-richting.
Donderdag
De dag begint met 9° om 8u maar stijgt dan in rechte lijn naar 20° om 18u en nog steeds
18° ‘s avonds. De zon komt er door rond 14u. De wind staat naar het Westen (gem
13km/u).
Vrijdag
Wat meer wolkjes maar we beginnen en eindigen de dag toch met 13° met een
hoogtepunt van 18° rond 16u. Een stevige NE-wind helaas maar geen regen.
Kortom, geen excuus om thuis te zitten deze week! Ga je eerste ijsje vant seizoen bij
het galetje eten of ga mee de oude markt bezetten. Ook ‘s avonds zijn de temperaturen
perfect om je deur uit te komen!
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Woordje van de praeses
Een deugddoende vakantie, zalig! Twee weken (bijna) nietsdoen, behalve dan op een
episch praesidiumweekend gaan in de Stille Kempen. Spijtig dat het altijd zo snel voorbij
is, maar anderzijds kijk ik wel uit naar de laatste weken van het academiejaar. Een nieuwe
rector kiezen, een nieuwe praeses kiezen, het wordt nog spannend. :)
Daarom dacht ik van “Waarom mijn vakantie niet nog een weekje verlengen?”. De KUL ging
daar mee akkoord en betaalde mij een tripje naar Sint-Petersburg. Ik zal mijn verjaardag
dus in het vliegtuig boven het Ijzeren Gordijn vieren en in Rusland veel ‘water’ drinken om
fit te blijven. Tot volgende week!
En volgende week geen praesestekstje, want in Mother Rossia hebben ze nog geen
priorzegels blijkbaar. Of de vice moest natuurlijk iets bedenken ... ;)
Nazdrovje,
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Hey fa! (wat dat ook mag betekenen)
De eerste week van deze vakantie was om niet meer te vergeten! Samen met de rest van
het praesidium zijn we het mooie weer gaan maken in Retie. Buiten de gewone activiteiten
op zo ‘n tripje, zijnde: niks doen, pintjes drinken, vuurtjes stoken, roddelen en nog meer
niks doen, hebben we ook iets ondekt! Naast een fakbarmeubel avant la lettre, blijkt Daan
ook nog eens een Nieuwe Man te zijn. Nog voor iedereen goed en wel wakker werd ‘s
ochtends, stond meneer al af te wassen :) Goe bezig Daan! Grijp jullie kans dames!
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De tweede week bestond vooral uit uitslapen en Thesis - Plan B. De nacht- (en dag)rust
waren zeer welkom, want deze week stond mijn agenda al lang volgeboekt. Studentikoze
activiteiten, vergaderen over wie we tot rector gaan kronen en toch nog eens naar de
lessen gaan. Tot dan!
Marvin,
Vice (devriendelijkevice@vtk.be)
PS: als u blond bent, kan u Daan altijd bereiken in de fak. Vrouwlijke geslachtsorganen en
kennis van de Zweedse taal zijn pluspunten.

Sport
Erasmuscup 20 april
Hou je van sporten en wil je graag een competitie aangaan tegen andere erasmusstudenten?
Dan is de Erasmuscup echt iets voor jou! De Erasmuscup is een eendaagse competitie
waar buitenlandse en Belgische studenten het tegen elkaar opnemen in 4 verschillende
sporten: basketbal, zaalvoetbal, waterpolo en tafeltennis. Naast de vele sporten, beloven
we jullie een dag vol plezier, beloningen voor de winnende teams en veel nieuwe vrienden!
Deze dag vindt plaats op het sportcentrum van KULeuven. Basketbal en zaalvoetbal
zullen gespeeld worden in de KBC sporthal, waterpolo zal plaatsvinden in het universitair
zwembad en tafeltennis zal gespeeld worden in de tafeltenniszaal in gebouw De Nayer.
Je kan als individu of als team deelnemen. Elke deelnemer betaalt slechts €2, deze prijs
kan betaald wordt op de dag van het evenement. Meer informatie wordt meegedeeld via
mail na inschrijving. Inschrijven kan op de site www.loko.be/activiteiten.
Voor meer informatie, contacteer ons:
LOKO Sport (sport@loko.be)

Activiteiten
Basement Beats
Basement Beats Donderdag 18 april toveren Apolloon en VTK de Waaiberg om tot een
feestkasteel! Alle deuren tussen De Sportzak, ‘t ElixIr en de Waaiberg zullen openstaan
om een geweldig kelderfeestje te bouwen. Tot donderdag!
Inkom: €3 (lid) / €4 (niet-lid)
Sander (activiteiten@vtk.be)
Fulltime
Aan alle laatstejaars: naar goede gewoonte organiseren we in de eerste week van juli (1-5
juli) de befaamde FULLTIMEWEEK! Zwanenzangcantus, promotiefeest, ... Het budget is
er, de ideeën komen van jullie!
Daarom een vergadering voor alle geïnteresseerde laatstejaars nu maandag 15 april om
13u in BOKU 04.20. Laten we er een onvergetelijke Fulltimeweek van maken! Tot dan.
Rien (praeses@vtk.be)
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Onderwijs
Studentenhearing 24/4
Beste student, De Faculteit zoekt deelnemers aan een bevraging over ontwerpen en
rapporteren in de ingenieursopleiding. Met de resultaten van de bevraging hopen we het
onderwijs voor ingenieursstudenten alsook de opbouw van dergelijke vaardigheden te
optimaliseren.
Concreet zoeken we een 15-tal studenten uit de derde bachelor, die we graag uitnodigen
op 24 april om 12u40 in de vergaderzaal (lokaal 00.52) van het kasteel. De bevraging zal
niet langer dan een uurtje in beslag nemen en er worden broodjes voorzien voor de lunch.
Studenten die wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden via Laura.Versteele@eng.
kuleuven.be. Gelieve in je e-mail ook steeds je hoofdrichting te vermelden!
VILv-Prijs voor beste P&O3-project en beste architectuurontwerp
VILv - Alumni Ingenieurs KU Leuven heeft in overleg met de Faculteit
Ingenieurswetenschappen besloten een VILv-prijs in het leven te roepen voor de
best uitgewerkte ‘P&O3’-opdrachten in de algemene bacheloropleiding en het beste
architectuurontwerp in de derde fase van de bacheloropleiding ingenieur-architect.
Voor de algemene bacheloropleiding worden 8 laureaten geselecteerd door de academische
begeleiders – 2 uit elk van de grote richtingen elektrotechniek en werktuigkunde en telkens
1 uit de andere richtingen. Uit deze groep komen dan een winnaar en een runner-up. De
teamleden van deze 2 teams ontvangen een geldprijs, die zal uitgereikt worden op 24
mei 2013. Ook voor de richting architectuur wordt het best uitgewerkte ontwerp beloond.
De 2 studenten die deze prijs winnen worden eveneens op het Open Atelier van de
architectuuropleiding op 24 mei bekendgemaakt, en ontvangen dan hun geldprijs. Maar
ook de andere groep van 2 studenten, die samen met de winnaars in het eerste semester
deel 1 van dit werk tot stand bracht krijgt dan een prijs – de moeite waard dus !

Fakbar
Here we go again
Er zijn weer juist 2 weken vakantie gepasseerd, dus ‘t is weer tijd om opnieuw uit te gaan
in Leuven! Deze dinsdag halen we enkele proffen naar onze Fakbar en komen zij jullie
pintjes tappen! Een unieke kans dus om je prof ook eens buiten de les op een toffe manier
bezig te zien. Na afloop komt de band Common Nonsense spelen. Het is een 5-koppige
band waarvan 2 leden in hun 2e jaar burgie zitten. Muziekgenre: dansbare postrock met
jazzinvloeden. Zeker afkomen dus! Woensdag komen de mensen die mee waren op VTK
Skireis een après-ski houden. Donderdag organiseren we gezamenlijk met de Waaiberg
en De Sportzak gewoonweg een TD in onze 3 zalen/fakbars. Verschillende muziekgenres,
verschillende cocktails,...You know where to be!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Cultuur

Finale Pokerchamp
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl iedereen
even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van deze wereld
gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het meest verdient. Om
de competitie wat interessanter te maken werken we met 2 kwalificatie-toernooien en 1
ultieme finale.
Wanneer?16 april om 20u30 (toernooi start om 20u45)
Waar? Theokot
Inkom: €0,5
Pokerchamp (pokerchamp@vtk.be)

Theokot
Hupsakee! De batterijen zijn weer opgeladen, en dat is goed ook, want er rest ons nog
praktisch een half semester met onder andere onze Lord of the Rings marathon, joepie !
Wij hopen even hard met jullie mee op een beetje mooier weer, maar het Theokot is nog
steeds overdekt, dus geen reden om niet af te komen en je hongerige maagje te vullen
met onze broodjes.
Theokot (theokot@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

Interviewdagen
Op 16,18 en 19 april organiseert VTK de interviewdagen. Op deze dagen krijgen alle
laatstejaarsstudenten de kans om op de campus zelf te solliciteren bij enkele bedrijven.
De deelnemende bedrijven:
Jan De Nul N.V. : Dinsdag 16 April van 8u30 tot 13u00
IPCOS: Dinsdag 16 april van 14u00 tot 18u30
Groep Van Roey: Donderdag 18 april van 8u30 tot 18u30
TPF Utilities: Donderdag 18 april van 8u30 tot 13u00
ExxonMobil: Vrijdag 19 april van 8u30 tot 18u30
Grontmij: Vrijdag 19 april van 8u30 tot 13u00
Sabic: Vrijdag 19 april van 8u30 tot 13u00
Hudson: Vrijdag 19 april van 14u00 tot 18u30
Inschrijven kan door het formulier op de site (http://vtk.be/nl/form/view/2101/ ) in te vullen.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Varia

Jas verloren op Duvelnight
Ik ben op de Duvelnight mijn jas verloren. Het is een blauw-zwart geruite xs winterjas met
kap van Clockhouse. Zou de persoon die deze heeft meegenomen hem terug in de fak
willen leggen?
Eveline
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POSTERDESIGN BY BRECHT VANHENGEL

CLEAN TECH CHALLENGE

THE BLUE ACADEMY

PRESENTS

PRESENTS

19h
Keynote Speaker
Mario Fleurinck
CEO Melotte

19h
Lecture
Gunter Pauli
Author of The Blue Economy

Ceremony
CleanTech Challenge
2013

Steve Leroy: AB-Inbev - Guy Ethier: Umicore
Hermes Sanctorum: Groen - Erik Mathijs: KU Leuven

Debate with Gunter Pauli
Moderated by Lieven Callewaert

www.cleantechcallenge.be

www.theblueacademy.be

LOCATION: MAX WEBER PARKSTRAAT 51 - LEUVEN
powered by

elotte
Direct Digital Manufacturing
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Interesse in een Business Master na je ingenieursopleiding? MyBS helpt je op weg!
MyBS is een online platform dat meer dan 650 Masters van de Top Business schools in
Europa verenigt. Je kunt er op een eenvoudige manier zoeken naar jouw ideale master
aan de hand van enkele zoekcriteria die voor een student echt belangrijk zijn. Zoek niet
langer uren naar de nodige informatie…met MyBS zijn website, brochure, studiebeurzen,
applicatieprocedure en nog veel meer informatie één vingerknip van jou verwijderd.
Neem dus zeker eens een kijkje op www.mybs.be.
Smaaktest.be
Smaaktest.be maakt deel uit van Rogil, een marktonderzoeksbureau gelegen in het
Researchpark te Haasrode. Wij voeren op aanvraag van grote en kleine bedrijven
onderzoeken uit naar de mening van de consument over hun producten. Op basis van uw
feedback trachten deze bedrijven hun producten verder te verbeteren.
Waarom deelnemen aan een onderzoek van Smaaktest?
Niet alleen is het boeiend om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe smaken
en producten, je krijgt ook steeds een vergoeding voor je deelname in de vorm van
aankoopcheques. Bovendien vinden vele testen plaats in onze kantoren te Haasrode en
kan er deelgenomen worden tijdens en na de kantooruren.
Hoe inschrijven?
Surf dan snel naar www.smaaktest.be en schrijf je in. Vanaf dan nodigen we je via e-mail
uit voor onze onderzoeken. Je bent niet verplicht om op elke uitnodiging in te gaan en je
kiest zelf een moment dat voor jou past.
We kijken er alvast naar uit je een eerste keer te mogen verwelkomen voor een test.

The Road to Sustainability
Kom op woensdag 17 april en donderdag 18 april naar aula Max Weber, parkstraat 51
voor “The road to sustainability”. Dit is een 2 daags event rond clean technology, blue
economy en duurzaam ondernemen. Er zal de eerste dag een keynote plaats vinden van
Mario Fleurinck, de CEO van Melotte die in 2010 verkozen is tot “Young entrepreneur of
the year” en verschillende andere prijzen gewonnen heeft. Op de 2de dag zal er een lezing
zijn van Gunter Pauli, de auteur van the blue economy. Daarnaast zal er ook een debat
zijn met interessante panelleden uit de politieke, academische en bedrijfswereld met o.a
Hermes Sanctorum (GROEN), Steve Leroy (AB Inbev), Guy Ethier (Umicore) en Erik
Mathijs (KULeuven). Ook Gunter Pauli zal deelnemen aan dit debat met thema’s als: “In
hoeverre kunnen bedrijven zoals Umicore en AB Inbev toegevoegde waarde creëren door
hun business modellen te verduurzamen.” Ook zullen de 3 beste ideeën van de CleanTech
Challenge hun ideeën komen voorstellen. Op deze manier kunnen jullie in contact komen
met de jaarlijkse competitie en is van dichtbij horen waarover deze competitie precies gaat
en welke ondernemende ideeën eruit voort komen. Want Clean technology is meer dan
enkel groene energie.
Voor meer info bezoek de event pagina op facebook van the Road to Sustainability of ga
naar de website www.cleantechchallenge.be of www.theblueacademy.be
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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 ‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 8
Deze week moeten jullie geen raadsel oplossen, maar iets veel gemakkelijker! Lees
jij soms de Ir.Reëel, maar zijn er wat dingen die je storen? Lees je hem juist niet om
een bepaalde reden? Help ons dan om hem volgend jaar beter te maken en vul
onze Ir.Reëel-enqûete in op on.vtk.be/irreeel. Je maakt ook nog eens kans op 2
Kinepolistickets! De winnaar van deze tickets wordt getrokken op 1 mei!
Lauren (raadsel@vtk.be)
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