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13 okt 2014 -                             960ex.20 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (12/10)
22u00 - ... Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (13/10)
20u00 - 21u00 
21u00 - 23u00

20u00 - ...
22u00 - ...

Looptraining
Concert Chatz Kostas
Pokerchamp 1
Scienticafé

Atletiekpiste
Blauwe Kater
Theokot
‘t ElixIr

Dinsdag (14/10)
20u00 - 21u00

20u30 - ...
22u00 - ...

Looptraining
Dubbelcantus met Farmaceutica
Fak open

Atletiekpiste
Waaiberg
‘t ElixIr

Woensdag (15/10)
12u45 - 14u00
19u00 - 23u00
20u00 - 21u00

22u00 - ...

VTK bureau 2
Inschrijvingen gitaarlessen
Looptraining
Peda avond

BOKU 04.20
MTC 00.59
Atletiekpiste
‘t ElixIr

Donderdag (16/10)
20u00 - 21u00

22u00 - ...
Looptraining
Fak open

Atletiekpiste
‘t ElixIr

Vrijdag (17/10)
Zaterdag (18/10)

10u00 - 18u00 Standje 24 urenloop bouwen Waag
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (13/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (14/10)

10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (15/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag (16/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (17/10)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Het is weeral een drukke week geweest ondertussen (wistjedat: ik schrijf dit op 
donderdagavond) dus tijd voor ontspanning. Praesidium gaat samen bowlen als 
teambuilding dus het wordt tijd dat ik mij daar ook heen begeef. Wat ook dringend tijd 
wordt, is dat ik aan mijn thesis werk, maar het is vorig jaar al gebleken dat dat menige 
lezer van het Bakske koud laat. Genoeg andere dingen te melden: woensdag was een 
topdag met deathride, schachtenverkoop en mojito’s in de fak. Leukste herinnering: het 
enthousiasme waarmee de mensen van Alma van de deathride gingen, toen er even geen 
leden meer stonden aan te schuiven.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
.Het kan al eens smerig zijn op ons VTK commandocentrum, also known as “de 6”: 
croques die vergeten worden in de paninimachine, honderden hamburgers die liggen 
te vervallen, een plas water (vanwaar die kwam geen idee), een paar hakken dat er 
wordt achtergelaten... Er was precies een bom ontploft. Gelukkig hebben wij afgelopen 
woensdag schachtjes kunnen kopen die deze troep voor ons hebben opgeruimd. De 
schachtjes waren dit jaar wel extreem duur, rond de €60 per schacht waar het de vorige 
jaren ‘slechts’ €40 à €50 was maar geld is geen probleem en we hebben met de 6-0 wel 
meer dan 10% kunnen opkopen. Hopelijk gaan ze zichzelf ook wat proper houden, erger 
dan onderstaande man kan (hopelijk) niet.

Emily (vice@vtk.be)
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Sport
Danslessen: Boogie Woogie
Voor de dansers onder jullie, bieden we dit semester een cursus Boogie Woogie aan. Dit 
is een rock-‘n-roll dansstijl. De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven door Johnny 
Coomans. De lessen zullen doorgaan op woensdag van 20u00 tot 21u30. We beginnen 
op woensdag 15 oktober. Zoek jezelf dus snel een danspartner en schrijf je in via de site 
(www.vtk.be)!
De danslessen kosten 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.

24 urenloop: 21-22 oktober

Nog maar een dikke week aftellen en dan wordt het startschot gegeven van een prachtig 
sportevenement: 24 uren lang alles geven. Ja, afzien zal nodig zijn, want we gaan het niet 
cadeau krijgen. Maar des te groter zal de glorie zijn! De dag waarop lopers helden worden, 
de dag dat supporters helden worden, de dag waarop VTK er alles aan zal doen om te 
zegevieren: dat is de 24 urenloop!

En we komen uiteraard niet onvoorbereid aan de start, integendeel zelfs! Met al 2 weken 
looptrainingen achter de rug en nog een weekje te gaan, gaan we er helemaal klaar voor 
zijn! We hebbben een hele hoop snelle schachten en een supersnel speedy team (van nu 
reeds 40 man) dat tijdens het opwarmingrondje langs de ring al meermaals geflitst is. En 
met ongelooflijk gemotiveerde supporters en medewerkers kan VTK dit jaar vanuit pole 
position vertrekken!

Wil je nog mee deel uitmaken van het speedy team, kom dan deze week zeker naar 
een van de trainingen (elke avond om 20:00 uur aan de atletiekpiste voor gebouw De 
Nayer). De unieke speedyteam T-shirts worden vanaf deze week ook uitgedeeld tijdens 
de trainingen. Kom dus zeker af!!

Omdat het prijzensysteem blijkbaar nog altijd niet voor iedereen duidelijk is, probeer 
ik het zo simpel mogelijk uit te leggen nu.
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Voor elk rondje dat je onder 1min29s loopt, krijg je punten. Hoe sneller je loopt, hoe meer 
punten je krijgt. De puntenverdeling is als volgt:

<1:29 1punt
<1:27 3punten
<1:25 4punten
<1:22 6punten
<1:19 8punten
<1:15 10punten

Het is dus voordelig om zo snel te lopen als je kan! Met deze punten maak je kans om 
vette prijzen te winnen op onze tombola. (Hoe meer punten, hoe meer kans om iets te 
winnen uiteraard!). Om er maar enkele te noemen: 
Drone met camera, Go Pro Hero 3+, rit in Ferrari Modena F360, IPad Mini, vééél 
waardebonnen, Bongobon Kicks voor 2, ...

We hebben ook de competitie van ‘Groepje vrienden’. Hierbij neem je het als een groep 
van 5 lopers op tegen de andere groepjes vrienden. Alle punten die je individueel krijgt, 
tellen dan ook voor de punten van je groepje vrienden. De groep met op het einde van de 
24 urenloop het meeste aantal punten wint de hoofdprijs: een bierfiets + gratis vat! De 
andere te winnen prijzen met groepje vrienden zijn: gratis vat, 2 uur pool met elk 2 gratis 
consumpties, 5 VTK cantus tickets en 5 tickets voor Lokomotion. 
Inschrijven voor groepje vrienden kan via de site: www.vtk.be - ontspanning - sport - 24 
urenloop - kijken bij groepje vrienden. (deadline: do 16okt)

Ook het noodteam is onmisbaar om voor de overwinning te gaan. Deze helden van VTK 
zijn 24 uur lang beschikbaar en krijgen een slaapplaats vlakbij de looppiste. Wanneer 
we dringend lopers nodig hebben, komen zij ons uit de nood helpen! Iedereen van het 
noodteam krijgt dit jaar een unieke VTK pet. 

Alle rondjes die op moeilijke momenten worden gelopen (bepaald door het sportteam 
wanneer er weinig lopers zijn) krijgen een dubbel aantal punten. Als noodteam krijg je 
dus zeer vaak het dubbel aantal punten!

En alsof er nog niet genoeg prijzen te winnen zijn, is er nog meer! De loper met het snelste 
rondje en de loper die het meeste rondjes onder 1min27s loopt krijgen elk een bluetooth 
box!

We verwachten dus IEDEREEN massaal te zien op de 24 urenloop om suuuuuper hard te 
lopen en keeeeei veel sfeer te maken!!

VTK, Faster Than Ever!!
Als je nu nog altijd vragen zou hebben, kan je altijd mailen naar sport@vtk.be

Pieter Meulemans (sport@VTK.be)



Bakske Week 4 - p. 7

Theokot
We proberen ons Theokot steeds te verbeteren en dat hebben we vorige week gedaan 
door onze nieuwe koelwand (zie foto) in gebruik te nemen: proper, fris, een vervelend 
nachtgordijn dat niemand kan bedienen en een trotse Groco! Kom gerust nog een shiftje 
doen tijdens de middag, ze hebben de reputatie van rustig en leuk te zijn!
Cudi Update: we hebben ongeveer 91% van ons Theokot herwonnen maar de laatste 
9% worden moeilijk: dozen met Guido zakjes, het printerhoekje en een niet-aflatende 
stroom karton staan ons in de weg… 

Prijsvraag Shakeweek
Shake, shake, shake, de shakeweek was een succes en vele mensen hebben kunnen 
genieten van onze lekkere milkshakes. Maar nu is de vraag:
Hoeveel milkshakes hebben we verkocht vorige week? Stuur uw antwoord voor 
donderdag 19u00 naar theokot@vtk.be met als onderwerp “Prijsvraag Shakeweek”.

Broodje van de week
Onze nieuwe leverancier beslist op zaterdag wat het broodje van de week zal zijn. 
Aangezien het Bakske dan al in binnen is bij de drukker, zullen we het broodje van de 
week niet meer in het Bakske kunnen laten verschijnen. Kom gewoon gezellig naar het 
Theokot en vraag het aan de toog!
 
         Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst
Net zoals voorbije weken verkopen wij nog altijd boeken! Er was zelfs een schachtje 
dat bij ons een doopboekje wou kopen, wij konden haar moeilijk teleurstellen. Ze is dus 
naar huis mogen gaan met een heus doopboek. Onze vriendjes van de 6-0 zullen dus 
ruimte genoeg hebben om naar believen strafpunten en pluspunten te geven aan dit lief 
schachtje! En ze kan ineens beginnen met leren voor het vak sterkteleer!

Verder zijn de schachtjes steeds welkom om bij ons een shiftje te komen doen en wat te 
hangen aan onze toog. Het cudikot is een veel aangenamer kot dan het schachtenkot.

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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Onderwijs
VTK Bureau 2
Er liggen nog heel wat dossiers op de Onderwijstafel en dus is het op woensdag 15 
oktober opnieuw tijd om standpunten in te nemen over actuele onderwijsmaterie. Wie 
zich vooraf via de site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 in 
BOKU 04.20 (naast het Theokot).
Inschrijven doe je via de site, ook de agenda en het verslag van het eerste bureau zijn 
op de VTK-site terug te vinden. Ook dit jaar blijven we, net als de vorige jaren, papierloos 
werken en wordt de agenda geprojecteerd. Wil je toch een kopie van de agenda en/of het 
verslag, neem dit dan zelf mee. 
Iedereen is welkom! 
Inschrijven kan op on.vtk.be/bureau.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Activiteiten
Dubbelcantus met Farmaceutica
Al wie een kaartje heeft kunnen bemachtigen, kan dinsdag 14 oktober naar de dubbelcantus 
komen. Disneyland wordt dan voor even verhuisd naar de Waaiberg. Vergeet dus zeker 
niet om in gepaste outfit te komen!
Deuren: 20u00   Io Vivat:20u30 
Bier €10/€13 Water: €3/€5

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Cultuur
Gitaarlessen VTK
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 hele academiejaar 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 woensdag 15 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 leraar 
vereisen - “speel eens voor wat we gaan leren” bijvoorbeeld- beantwoord. Meer informatie 
vind je op de site of stuur gerust een mailtje!

Wie al eens wil zien hoe goed Chatz Kostas zijn instrument bespeelt, kan maandag (13 
okt) 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 uzelf overtuigen!          

Jeroen (gitaar@vtk.be)
VTK Kwis 1
De eerste kwis van dit jaar was weer een succes! Maar liefst 27 ploegen schreven zich 
in en gaven het beste van zich om onze fancy hoofdprijzen te kunnen bemachtigen.
Deze quiz was dan misschien van een hoger niveau dan de gemiddelde VTKwisser 
gewend is, toch streed iedereen dapper en met volle moed om eo veel mogelijk punten 
te scoren. Ondanks de moeilijkheidsgraad wist toch 57% een voldoende ( meer dan de 
helft van de punten) te verdienen, iets wat niet van alle burgie/archievakken gezegd kan 
worden. 

Top 5:
De X-tremisten        88
Fire breathing rubber duckies     82
Híhéhéénhéhééúhénhí      79
De seks is pas goe als de kak aant plafond hangt   75
Hersendode Hamsters/ Jezus Quiztus    74

Iedereen hartelijk bedankt om mee te spelen en wij hopen jullie weer terug te zien op 
onze volgende kwis op 4 december. Tot dan!

Cultuur (cultuur@vtk.be) 
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PokerChamp 1
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen even 
goed probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij 
eens kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient.
De eerste Pokerchamp zal doorgaan op maandag 13 oktober in het Theokot om 20:00 
uur. Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor 
leden en 1.5 euro voor niet leden. Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.

Senne Van Woensel (pokerchamp@vtk.be)

Internationaal
Buddy Beer Pong
Ready to have a nice evening with your buddy or a friend of yours? Come and try a 
beerpong game! On Tuesday October 14th, we’ll meet up at the Theokot at 20:00 to 
see which teams have the ultimate beerpong skills. If you come with your buddy you will 
receive a reduction on the price: €6 for a normal team of two persons, €4 for a team of 
an international and his buddy! You can register at our website (www.vtk.be/en) if you 
want to participate. Don’t worry if you’ve never played the game before, we will give a 
brief introduction, followed by a fun evening with friends and beer!

Pokerchamp
I think we can all agree that Poker is an amazing game, and this week, we’re going to 
see who deserves the title of VTK Pokerchamp. The first evening of Pokerchamp will be 
held on Monday the 13th of October at 20:00 in the Theokot. You can register at on.vtk.
be/poker under ‘Inschrijven’. Entry will be €1 for members and €1.50 for non-members, 
and for the winning players there will be awesome prizes to win!

Training Sessions
With only one week left before the 24-hour run, the VTK sports team is giving everything 
they can to prepare us for the great event. From Monday to Thursday, there will be 
running sessions every day at 20:00 in front of the ‘De Nayer’ building for us to get ready 
to run for the engineers. There will be a surprise waiting for those of you who come to the 
training this week. Be sure to come if you want to help us be the fastest of all faculties!

Malta
This year, we have a special surprise for those of you who want something extra. From 8 
to 12 November, a small group of engineers is invited to go on an exchange trip to Malta, 
and if you want, you could just be one of them! If you’re interested, keep an eye out for 
updates about the VTK-Malta exchange on our Facebook page, as more news about this 
one-time event will soon follow!

        Karen Baert  (international@vtk.be)

Fakbar
Kom lekkere frisse pintjes drinken in fakbar ‘t ElixIr en betaal 1 euro voor 2 pinten of 
twee cola’s op zondagavond!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Revue 
Proffen leren het nooit! Wie dacht dat proffen met vele jaren (of iets minder) ervaring geen 
blunders konden begaan, heeft het goed mis. Hierbij een overzicht van uitspraken van 
de voorbije week die ze misschien beter niet gedaan hadden (of toch als dat vanuit het 
standpunt van de prof bekeken wordt):

- ”Wie droomt er hier ‘s nachts van Besselfuncties”   door prof. Wim Michiels (totaal out of 
the blue waarop een student overtuigend zijn hand opsteekt, je bent dus niet alleen als je 
je in deze uitspraak herkent!)
- “Het is erg lastig om te zeggen, maar Analyse kan soms nuttig zijn” door prof. Bart 
Nauwelaarts, (wanneer een reeksontwikkeling de oplossing biedt in de cursus IOV)
- “Der zijn dus mensen die hun leven vergooid hebben aan het vinden van die ideale 
formule voor IIR filters, zonde eigenlijk!” door prof. Marc Moonen

Heb je zelf nog leuke uitspraken? Aarzel dan niet en stuur ze ons door op revue-promo@
vtk.be en misschien vind je ze volgende week terug in het Bakske :-)
        
               Revue (revue@vtk.be)

Varia
Preparee
Preparee is er dit jaar weer met meer weer. Hét openingsoptreden! {zachte dramatische 
muziek speelt op de achtergrond} De top van de berg olympus is in rep en roer. Improhelden 
aller landen verzamelen zich in de aula. Net als hun voorvader Preparzeusos willen de 
spelers het gevecht van de improgod evenaren.
Donders en bliksems! Kom deze keer kijken hoe wij op WOENSDAG 15 OKTOBER de 
hoogste toppen van de improberg beklimmen. Hoe wij net als onze griekse voorvaderen 
gaan vechten voor de eer en een schouderklopje van onze mama. Waar doen we dit? Dit 
doen we in de mooie Grote Aula van het MTC te Leuven. Een plaats waardig voor een 
episch gevecht tussen de titanen. En voor maar 3 Europese gulden!
Tot dan helden!

Skireis - Vrijdag (30/1) - Zondag (08/02)
Wil je opnieuw een onvergetelijke skivakantie met jouw vrienden? Een leuke afsluiter 
na de examens? Een sportieve winteruitstap? Hou zeker vrijdag 30 januari tot zondag 8 
februari vrij voor de VTK Skireis. Tijdens deze lesvrije week reizen wij naar het prachtige 
skigebied van La Foux D’allos om al onze kunsten te tonen. Het belooft weer een 
fantastische reis te worden!

De inschrijvingen zullen starten in de week na de 24 urenloop.

Het skiteam(skireis@vtk.be) 
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  Het beste van onthaalweekend!
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Tips voor studenten

IEEE Student Branch Leuven: Speel Snake, waag een gokje en win een GoPro 
HERO 3! 
Als openingsactiviteit heeft de IEEE student branch dit jaar een snakecompetitie 
georganiseerd. Zak dus af naar de inkomhal van ESAT, speel er snake op de ledwall en 
probeer de topscore te verbeteren! Daarenboven kan je tot 15 oktober een gok wagen 
hoeveel punten er in het totaal gescoord gaan worden gedurende de competitie (2-23 
oktober), de winnaar gaat naar huis met een GoPro HERO 3! Op de laatste dag  (23 
oktober om 10.30) zal er tevens gratis koffie door de Branch worden voorzien en wordt 
de finale winnaar bekend gemaakt. 

Vergeet ook zeker niet een kijkje te nemen op www.ieee-sb-leuven.be voor een overzicht 
van de komende IEEE activiteiten.
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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)
Jos
Eet een smos
Wat een kolos
Sterker dan een os
Hij berekent de hoekversnelling van autos
Wandelt in het mechanicabos
En ziet daar een vectorvos
Zijn gyroscoop komt los
Hij mengt cola met mentos
Begin allemaal maar aan je case-study.

Groetjes,
anoniempje (de beste rijmer van het land)
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Immediate impact,
growing advantage.
Are you interested in a career with a top-tier management consulting firm 
that o	ers responsibility from day one, rapid career and personal growth,
and exposure to senior executives of the world’s leading companies?

Yes? Then come talk to us.

www.atkearney.be

Solvay
9 October 2014 
A.T. Kearney O	ices–Brussels 7:30 P.M.

UGent & Vlerick Gent
20 October 2014 
Marriott Hotel–Gent 8:00 P.M.

K.U. Leuven & Vlerick Leuven
28 October 2014 
Faculty Club–Leuven 7:30 P.M.

Phone Chat with a Consultant
Monthly

To register for the events, please visit our website at 
www.atkearney.be and complete the event application 
at least three working days prior to the event.

Summer Internship 2015
Interviews on
Monday, 10 November 2014
Thursday, 11 December 2014

To apply for a summer internship, please visit our
website at www.atkearney.be and submit your
application at before 1 November or 1 December.

A.T. Kearney is using social media to provide students with a clear insight into a career as a management
consultant. Visit our new blog site, www.atkearneyprospect.com, or follow us on:  
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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 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes! 
                                    Raadsel van de week

Een professor had drie studenten waarvan hij vermoedde dat er een geniaal was. Om te 
bepalen wie dat was verzon de professor een test. Hij zei tegen hen: “ik zet jullie alle drie 
een hoed op. Deze kan zwart of wit zijn. Je kunt de kleur hoed zien van de andere twee 
studenten maar niet die van jezelf.” Vervolgens zette hij hen alle drie een witte hoed op. 
Toen zei de professor: “als je een of meer witte hoeden ziet moet je je hand opsteken.” 
Natuurlijk staken alle drie de studenten hun hand op. Daarna vroeg de professor aan de 
studenten te bepalen welke kleur hoed ze zelf op hadden. Het was enige tijd stil, toen 
zei een student: “ik weet het antwoord, ik heb een witte hoed op.” Hoe wist de geniale 
student dat hij een witte hoed op had?

Oplossing vorige week: Het getal bevatte alle cijfers in alfabetische volgorde.
Winnaar: Lisse Verhoeven

Dieter (raadsel@vtk.be)

Sudoku

Immediate impact,
growing advantage.
Are you interested in a career with a top-tier management consulting firm 
that o	ers responsibility from day one, rapid career and personal growth,
and exposure to senior executives of the world’s leading companies?

Yes? Then come talk to us.

www.atkearney.be

Solvay
9 October 2014 
A.T. Kearney O	ices–Brussels 7:30 P.M.

UGent & Vlerick Gent
20 October 2014 
Marriott Hotel–Gent 8:00 P.M.

K.U. Leuven & Vlerick Leuven
28 October 2014 
Faculty Club–Leuven 7:30 P.M.

Phone Chat with a Consultant
Monthly

To register for the events, please visit our website at 
www.atkearney.be and complete the event application 
at least three working days prior to the event.

Summer Internship 2015
Interviews on
Monday, 10 November 2014
Thursday, 11 December 2014

To apply for a summer internship, please visit our
website at www.atkearney.be and submit your
application at before 1 November or 1 December.

A.T. Kearney is using social media to provide students with a clear insight into a career as a management
consultant. Visit our new blog site, www.atkearneyprospect.com, or follow us on:  
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Discover Deloitte 
Come and see 
how you fi t in

Discover Deloitte on Wednesday 15 October 2014 in Leuven
It always pays to take a closer look. It isn’t easy to know what to expect from your fi rst 
job. But now you can fi nd out what it’s like fi rst-hand. Join us at our Discover Deloitte 
Event and meet our employees, from juniors to experienced consultants. Learn from 
their experiences and fi nd out more about working for our company.

Discover Deloitte Event
15 October 2014
SportOase, Philipssite 6, 3001 Leuven

      Programme 
18:00 - 18:30 Welcome
18:30 - 21:30 Discover Deloitte & networking cocktail

 Register via 
www.deloitte.com/be/discover-deloitte

You can fi nd us on

Don’t hesitate to check out our website mycareer.deloitte.com/be 


