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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (18/11)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

20u00 - ...

Filmavond Kanweek

Theokot

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Eurotrip party

‘t ElixIr

Maandag (19/11)
21u00 - ...
Dinsdag (20/11)

Woensdag (21/11)
22u00 - ...
Donderdag (22/11)
21u00 - ...
22u00-05u00

Fakbar gesloten
Lokomotion

Leuven

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (19/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (20/11)
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Woensdag (21/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (22/11)

Vrijdag (23/11)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
De week van de fantastische Heverleese Massacantus! Wat een extreem feestje was
me dat. Met 800 man hebben we Heverlee opnieuw op de kaart gezet. Nooit is er zoveel
gezopen en zo’n sfeer gemaakt op Cité. Geweldig ... Ik heb er wel een valling aan over
gehouden, maar gelukkig kon ik aan die verkoudheid ontsnappen op het fakfeestje van het
jaar, de Beach Party! :) Nu kunnen de thesisweken echt beginnen ...
Prosit corona!
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Na een geweldige massacantus heb ik een relatief rustige week beleefd. Aangezien ik
mijn zwembroek vergeten was en ik mij stage al voltooid heb, kon ik enkel nog naar
Bloedserieus gaan. Beschrijvingen van de niet zo zwoele verpleegster of de rare kerel
die naast mij lag wil ik u besparen. Maar ik heb wel een vraag: hoe kan het dat ik bij elk
tussenstation een uur moest wachten? Zijn er al niet genoeg studies omtrent doorstroming
en buffervorming ondernomen? Dat de vlitsers onder ons eens gaan uitleggen aan die
doktoors! Gelukkig dat ik er een wereldvermaard tijdschrift en een wafeltje aan overhield.
Groeten!
Marvin (vice@vtk.be)
Ps: aan die rare kerel: ‘t is niks persoonlijks hè :)

Sport
50% korting bij University Squash
VTK-leden kunen vanaf heden 50% korting krijgen (op vertoon van lidkaart) bij University
Squash, elke weekdag voor 18u, mits het nuttigen van één consumptie.
Robin (sport@vtk.be)
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Activiteiten
Lokomotion
Het is tijd voor een van de grootste feestjes van Leuven: Lokomotion met als verpletterend
concept: verschillende zalen, verschillende genres muziek, verschillende kringen, 1
inkomticket... Ook dit jaar zal VTK te vinden zijn in Alma 2 samen met Industria, VRG en
Politika. Onder andere Peter Luts, Ed&Kim en TLP gaan ons voorzien van vette beats.
Inkomkaarten kan je kopen in het Theokot en ‘t ElixIr.
Pieter (activiteiten@vtk.be)
Kanweek Filmavond
Wist je dat een avondje uit met vrienden niet altijd van dat kaliber moet zijn dat je de
volgende dag in de les helemaal niks meer waard bent? Echt waar! En dat bewijzen wij op
dinsdag 20 november met een supergezellige filmavond. Hou jullie klaar voor een avondje
vol emoties want zowel de bulderlach als het angstzweet zullen van de partij zijn! Ideaal
moment dus om dat meisje van je dromen gerust te stellen met je beschermende torso.
Bovendien is dit alles gekruid met verse popcorn, bitterballen en tortilla met zelfgemaakte
dipsaus. En onze heerlijke gluhwein & stella zal vast en zeker jullie hartjes kunnen
bekoren! Be there or be square!
Kanweek (kanweek@vtk.be)
Kanweek: Zorrocantus
Bekijk al maar eens goed welke lessen ge donderdag gaat missen, want zoals het hoort
bij Kanweek is er een prachtige KANtus op woensdag 28/11! Kom lekker nostalgisch doen
op, waarachtig, een Zorrocantus in de Waaiberg. Zoals het hoort gaan de deuren open om
20u en wordt het Io Vivat gezongen om 20u30. Kaarten zijn vanaf maandag te verkrijgen
in ‘t Theokot!
Kanweek (kanweek@vtk.be)
Kanweek fakfeestje
De beachparty is nog maar net voorbij of de zwemshorten en badpakken kunnen al terug
de kast uit. Om de kanweek fantastisch te starten: BACHwatch. Alle Pamela’s en David
Hasselhoff’s zijn zondag 25/11 uitgenodigd in ’t ElixIr om Tequila, Blue Thrill (€1) en
cocktails (€1,5) achterover te kappen.
Kanweek

Theokot
Aangezien de meeste masterstudenten een week op vakantie mogen naar het buitenland,
ga ik bij deze dus ook eens lui zijn en geen tekstje verzinnen.
Broodje van de week: Little devil (‘t is pikant).
Theokot (theokot@vtk.be)
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Fakbar
‘t Was een feestje!
Beachparty was een feestje! De cocktails vlogen erdoor en de sfeer was top! Deze week
dus geen themafeestje, maar wel Duplex (2e bach archi’s) die maandag komen sfeer
brengen en woensdag is het de beurt aan BEST. Aangezien het donderdag Lokomotion is
zijn wij gesloten, tijd voor Fakbar om te gaan feesten op verplaatsing!
Door omstandigheden zitten wij vanaf nu met een hoofdtapper minder. Heb jij altijd graag
achter de toog gestaan en denk je dat je het als hoofdtapper goed zou doen? Laat ons dan
iets weten op fakbar@vtk.be.
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Cultuur
Interfacultaire Rockrally 2013
Het IFR, vroeger bekend als het IFS (Interfacultair Songfestival), is een rockrally met
een lange traditie binnen het Leuvense studentenleven. Hierin worden de verschillende
kringen tegen elkaar opgezet in een muzikale competitie, die uitmaakt welke kring de
meeste artistieke capaciteiten heeft. Elke kring kan 1 band afvaardigen, die het dan tegen
elkaar opnemen in respectievelijk een voorronde en een finale. Kom alvast onze kandidaat
Atmosfeer aanmoedigen tijdens hun optreden op 20 november op Existenz Café in het
kartuizenklooster of op dinsdag 27 november in de baar van LBK!
Katja (cultuur@vtk.be)

Lezing Gehoorbescherming @ het Depot
Muzikanten, DJ’s en concertgangers vertoeven vaak in een omgeving waar decibels
regeren. Ook studenten, die regelmatig naar fakfeestjes of TD’s gaan, worden hieraan
blootgesteld. Gehoorbeschadiging gaat sluipend, maar vaak is het onomkeerbaar.
Gehoorbescherming is daarom van erg groot belang. Je hebt tenslotte maar één paar
oren!
Tijdens deze GRATIS infoavond in het Depot krijg je een uitgebreide uitleg over de gevaren
van gehoorschade. Beo, een veelgevraagde monitortechnieker voor talloze bands
(Arsenal, Gabriel Rios, Arid, Das Pop, ...), maakt je wegwijs hoe je je oren uitstekend kan
beschermen en helpt enkele vooroordelen over oordopjes uit de wereld. De infosessie
start om 19u. Bovendien kan je je achteraf oordopjes laten aanmeten. Wie al oordoppen
heeft, kan een gratis lekttest laten uitvoeren.
Inge (cultuur@vtk.be)
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Best

BEST EUROTRIP PARTY - 21/11 @ ‘t ElixIr
Deze week is het Athensweek! Dat wil zeggen dat er heel wat internationale studenten een
weekje op mini-Erasmus komen naar Leuven; en dat wil ook zeggen een vet fakfeestje! Na
het ENORME succes van vorig jaar heeft BEST besloten hetzelfde concept gewoon nog
eens te herhalen: Europese dranken aan 1 euro! Sangria, jenever, limoncello, amaretto,...
Ontdek de Europese cultuur, kom eens praten met die knappe Franse of laat je verleiden
door enkele Italianen. Dat allemaal samen met een vet internationaal feestje in ‘t ElixIr.
Tot woensdag!
BEST (best@vtk.be)

Varia
Laatstejaarsreis
Hallo laatstejaars!! Nog niet ingeschreven voor de onvergetelijke reis naar Mexico? Spurt
dan maar snel naar je computer want op 27 november sluiten de inschrijvingen. Heb je
nog twijfels of vragen: geen probleem een heel reisteam staat te popelen om je te helpen.
Stuur gewoon een mailtje naar reis2013@vtk.be Hopelijk tot dan.
Maarten (reis2013@vtk.be)
UHO
‘Beaufort’ is de pas opgestarte behandelingseenheid van het Universitair Psychiatrisch
Centrum te Kortenberg. Het helpt jongeren tussen de 14 en 18 jaar die omwille van
psychische problemen hun leven op school, thuis en in hun vrije tijd, niet meer goed
geregeld krijgen. Het Universitair Harmonieorkest van de KU Leuven wil ook aan
dit maatschappelijk geëngageerde project zijn steentje bijdragen. Daarom zullen de
muzikanten van het UHO het beste van zichzelf geven op donderdag 6 en vrijdag 7
december, telkens om 20u00 in auditorium AVC te UPC Kortenberg.
Met het thema ‘1001 nachten’ belanden we in het Midden-Oosten, waar Sheherazade
1001 nachten lang met mooie en spannende verhalen haar dramatische levenseinde
tracht uit te stellen. Sheherazade zal U op deze concerten met haar spannendste verhalen
meenemen op een muzikale reis. Ze voert jullie langs tempels, rivieren, prairies en
woestijnen. Met werken als Nahr-Al-Awaan en Belkis, Regina di Saba beloven het immers
sublieme concerten te worden!
Laat U betoveren door de hemelse klanken van het Universitair Harmonieorkest van de
KU Leuven onder leiding van Erwin Scheltjens! Zowel voor een een unieke ervaring, als
een kwaliteitsvolle hafabra-uitvoering bent u van harte welkom!
Codex verloren op massacantus
Ik ben mijn codex verloren op 13/11. Ik ben toen eerst naar de massacantus geweest en
daarna naar ‘t Elixir. Als iemand deze gevonden of per ongeluk meegenomen heeft, zou
die dit dan aan mij kunnen melden? Het betreft een codex met VTK-sticker op de voorkant
en FREDERIK op de zijkant geschreven. Het staat ook op naam van Frederik Moyaert.
Alvast bedankt!
Frederik Moyaert (frederikmoyaert@hotmail.com)
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Soiree Technique:
Grid-connected Vehicles

More information and registration at:
http://ieee-sb-leuven.be/soireetechniques

Soirée Pratique Team presents

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
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IEEE SB Leuven Sumo Competitie - Maandag 26 november, 19u30
Op 26 november is het zover: de robot Sumo Competitie! Iedere robot die voldoet aan
het reglement kan deelnemen, je hoeft de afgelopen sessies dus niet gevolgd te hebben!
Indien je je robot wil testen in de sumo ring kan dit deze maandag 19/11 vanaf 20u @
machinezaal TTI.
Er zijn coole prijzen voor de winnaars van de competitie en de meest ‘ingenieuze’ robot..
Afsluiten doen we met een pintje!
Alle info en inschrijven via: http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques.
Let op! Het lokaal kan nog gewijzigd worden!
Geen robot? Geen probleem, kom supporteren voor je favoriete robot!
IEEE SB Soirée Pratique team
Soiree Technique: Grid-connected Vehicles
Wednesday 28 November at 19:30 the IEEE Student Branch of Leuven, in cooperation
with local of PES and joint IAS-IES Student Branch chapters and the ESAT department
organises a “Soirée Technique” technical lecture on grid-connected vehicles. The lecture
is aimed at anyone with a technical interest in electric mobility and the interaction with
the power system, without requiring specific background knowledge on the topic. The
speakers are professor Johan Driesen (KU Leuven), Luc Vinckx (General Motors), Johan
Peeters (ABB) and Jan-Willem Rombouts (Restore).
The lecture is free of charge and takes place in the “aula van de tweede hoofdwet” in the
“thermotechnisch instituut”, however registration is required.
Info and registration at http://ieee-sb-leuven.be/soireetechniques
IEEE Student Branch Leuven (frederik.geth@esat.kuleuven.be)

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 9
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 een winnaar die een gratis broodje en drankje wint. Niet
gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Hoe kan je een bal gooien zo hard als je kunt en ervoor zorgen dat die terug bij je komt
zelfs als die nergens tegenaan stuitert. De bal zit nergens aan vast en niemand vangt hem
of gooit hem terug naar je.
Lauren (raadsel@vtk.be)
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Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op:

Gouden afval: de grondstoffen van morgen

Arenbergsymposium in het kader van de Van Cauterenleerstoel
Op woensdag 28 november 2012 om 13.00 uur
in het auditorium van het
Departement Computerwetenschappen
Celestijnenlaan 200, Heverlee
Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Sprekers van de universiteit en uit het
bedrijfsleven
zullen
nieuwe
inzichten
bieden op de problematiek rond natuurlijke
grondstoffen versus technologisch afval. Een
onmisbaar event dus voor wie begaan is met
het gebruiken, verbruiken en hergebruiken van
grondstoffen en materialen.
U bent van harte welkom!

Programma
Lezingen door
·

Karel Van Acker, KU Leuven

·

Frederik Verhaeghe, Umicore

·

Thomas Poelmans, Worldloop

·

Helga Vanthournout, McKinsey

·

Tom Devoldere, TPVision/Philips

·

Joost Duflou, KU Leuven

·

Julian Allwood, University of Cambridge

Gelieve in te schrijven vóór 24 november 2012 via
www.eng.kuleuven.be/vancauterenleerstoel/2012/programma
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Genoeg geboemeld in je studentenleven?

Tijd voor een HST naar de real world! Spring op 21 november mee op de
ie-jobtrein 2012 en spoor samen met 17 grote bedrijven door Vlaanderen.
Na de startbaanevents in oktober, zet ie-net je nu dus letterlijk oog in oog met je
toekomstige werkgever. Schrijf je in voor 16 november en zet je nieuwe leven nu al op de
rails.

Hoe werkt het?
•

Je stapt in de voormiddag op de gratis ie-jobtrein in de stad waar je studeert.

•

Op de trein kan je contact leggen met vertegenwoordigers van 17 grote bedrijven die
de deur openzetten voor nieuw talent. Zet dus maar je beste beentje voor en overval
de trein met je goede ideeën! En voor iedereen die vóór 16 november ingeschreven
is, ligt er een pakket business cards klaar in het ie-net-rijtuig van de jobtrein.

•

Tegen de middag sporen we naar Antwerpen-Haven waar we afstappen voor de lunch.
Je kan een plaats aan tafel boeken bij één van de topmensen van de 17 bedrijven.

•

Na de lunch neemt de ie-jobtrein je terug mee naar Antwerpen-Berchem, waar je de
trein gratis terug naar Leuven of Hasselt kan nemen.

Bekijk het uurschema dat voor jouw stad waar je studeert van toepassing is.
Je ziet, geld is geen issue, want wij betalen alles. Boek zo snel mogelijk je zitje op de
trein, je plaats aan tafel en regel je gratis treintickets op: www.ie-jobtrein2012.be.
Misschien win je bovendien een InterRail Global Pass, een kok op je kot
of een iPad!
Laat je zien, want je bent gezocht!
Het ie-net team,
Toon de Bruyn & Nancy Cantens
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