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Verhoudt zich tot een hoorcollege zoals een frisse pint tot
een glas water!

Voor

de eerstejaars: woensdag
schachtenverkoop!

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

23u

Happy Hour		

‘t ElixIr

19u

Cantusconvent		

‘t ElixIr

22u30

Rockfeestje		

‘t ElixIr

22u

Una Noche Loca

‘t Elixir

20u

Schachtenverkoop

‘t ElixIr

22u

Thursdays @ ‘t ElixIr

‘t ElixIr

Praeseswoordje
Beste vrienden,

Het is hoog tijd om te stoppen met politiek correct te zijn, het goed
fatsoen buiten te smijten en loeihard propaganda beginnen te maken.
Gedaan met vriendelijk zijn, ons wacht de strijd!
Kameraden, we hebben dit jaar zware taak te vervullen. Een
loodzware plicht die op onze brede schouders rust. Wij kunnen met
ons allen geschiedenis schrijven, maar daarvoor moeten we als één
team paraat staan. Binnen twee weken wacht ons het slagveld der 24
urenloop, óns gloriemoment! Ik zou jullie dan ook op het hart willen drukken om jullie twee
weken lang gigantisch hard te smijten, zodat voor het tweede jaar op rij Leuven van ons is!
We spreken dagelijks om 20u af aan de atletiekpiste (ja, dat oranje ding) op Sportkot voor
onze geweldige looptrainingen. Daar kan je je ook inschrijven voor de teams der échte
helden: Speedteam & Noodteam!
Jullie zullen ons zeker nog zien verschijnen in jullie lessen, want we moeten echt winnen
dit jaar! Ik twijfel er niet aan dat met jullie geweldige motivatie en inzet, de overwinning
nú reeds binnen is!
Tot snel!
Lucas

De mop uit mijn boekje (zie bakske vorige week):
Twee apen zitten in bad.
Zegt de ene:
OOOEEE OOEEE AAAAHAAAAH AAAAAAH
Zegt de andere:
			

Ale jong, doet er dan wat koud water bij, he

Vicewoordje
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Cultuur in Leuven
Houd je van film of theater? Zit muziek in jouw DNA? Of wil je gewoon af en toe graag

eens naar een leuke culturele activiteit in Leuven gaan? Dit academiejaar geven we jullie
om de twee weken een klein overzicht van het culturele reilen en zeilen in Leuven.

Bony King

muziek

Woensdag 7 okt | 21u00 | Pieter De Somer

Het openingsUUR KULtUUR concert,
een jaarlijkse aanrader. Gratis met
cultuurkaart! Tickets online reserveren:
www.kuleuven.be/cultuurkaart.

Jazz ’N Words

muziek / woord

Donderdag 8 okt | 20u30 | Minnepoort Foyer

Een traditie van 30CC: de niet zo bekende
Jazz ’n Words avonden. De naam zegt
het zelf: jazz gecombineerd met literaire
talenten en een gezellige sfeer. Helemaal
gratis voor iedereen.

Gershwin triple sunday

Zondag 18

okt

muziek

| Schouwburg

Een hele dag vol Gershwin in de mooiste
zaal van Leuven! Om 11u vangt de
Elisabethwedstrijdwinnaar Frank Braley
de dag aan met hoofdzakelijk Gershwin
maar ook Ravel, Debussy,… Om 14.30u
neemt de pianist Daan Vandewalle de
fakkel over met nog meer Gershwin en
Michael Finnissy. Ten slotte sluit brassband
de “Flat Earth Society” de dag af met, je
raadt het al, nog meer Gershwin!

Une Enfance

Woensdag 21
ZED

okt

film

| 20u

en

22u30 | Cinema

Film van Philippe Claudel. Een unieke
filmbeleving! Helemaal gratis voor
cultuurkaarthouders. Reserveren op www.
kuleuven.be/cultuurkaart.

Woody

Vrijdag 23

toneel

okt

| 20u | Minnepoort

Jan Sobrie, Joris Van den Brande en
Charlotte Vandermeersch vragen zich af
wat het leven nu eigenlijk is. Er zijn nog
enkele tickets voor deze voorstelling dus
wie geïnteresseerd is moet snel zijn!

The Van Jets

Dinsdag 27
Deze

okt

muziek

| 20u | Het Depot

band heeft geen verdere uitleg nodig,

de locatie evenmin.

Het

concert is bijna

uitverkocht, maar er zijn nog enkele tickets

(Voorverkoop: €18, Cultuurkaart €16).
Er

is ook nog beter nieuws!

VTK zal 20
€12! Zie volgende week
het Bakske, op de VTKop de VTK-website.

tickets verkopen aan
voor meer info in
facebookpagina of

Openingsuren
			Theokot		CuDi		 ‘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

22u - ...

Vrijdag		

10u30 - 14u30
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Activiteiten
Rockfeestje

Maandag 5

okt

| 22u30 | ‘t Elixlr

Dit jaar slaan LBK en VTK de handen
in elkaar om de 32ste editie van de
Interfacultaire Rockrally te organiseren.
Om onze verbroedering te vieren
organiseren wij op 5 oktober een
rockfeestje dat luistert naar de naam:
“Rock Around the Clock”. Elke 30
minuten switchen we van genre zodat
iedereen aan zijn trekken komt. Verder
kan iedereen een of meerdere nummers
aanvragen zodat het ongetwijfeld een
onvergetelijke rockavond wordt. Of met
de woorden van Kurt Cobain: If it’s illegal
to rock and roll, throw my ass in jail!
Locatie: ‘t Elixlr
22:30 – 23:00 Blues
23:00 – 23:30 Rock ‘n Roll
23:30 – 00:00 Indie-Rock
00:00 – 00:30 Pop-Rock
00:30 – 01:00 Belgian Rock
01:00 – 01:30 Classic Rock
01:30 – 02:00 Metal
02:00 – 02:30 Marginale Rock
02:30 – … Alle Rock Genres
Rock groeten,

Thursdays @ ‘t ElixIr
okt

| 22u | ‘t ElixIr

Alle zware bieren aan €1.50! Elke
donderdag geniet je in fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo: ALLE ZWARE
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!
4

oktober

| 12u40 | Boku

Ben jij derdejaars archie/burgie en
dus bijna halverwege je studie? Heb je
goesting om dat te vieren met meer dan
één pintje op één avond? Dan is Halftime
the place to be! We organiseren in het
2de semester een reeks activiteiten om
ons halfweg zijn te vieren, en dat kunnen
we niet zonder een gemotiveerd team!
Starten doen we 12u40, in Boku 3.22.
Hopelijk tot dan!

Schachtenverkoop

Woensdag 7

okt

| 20u | Waaiberg

Alle eerstejaars, hou deze avond al vrij
indien je je wil laten dopen. Volgende
week woensdag worden jullie verwacht in
de Waaiberg om jullie te laten kopen door
gedoopte VTK-leden. Dit is deel van jullie
opdracht om gedoopt te worden. Om
naar de verkoop te kunnen komen, moet
je in het bezit zijn van een doopboekje,
dit kan je elke middag in het theokot
kopen voor 50 cent. Oudere GEDOOPTE
studenten van VTK zijn welkom om zich
een aantal schachten aan te schaffen.

Après-schachtenverkoop
Feestje

Het IFR-team

Donderdag 8

Halftime

Dinsdag 6
3.22

Woensdag 7

okt

| 22u | ‘t ElixIr

Heerlijke daiquiri’s voor 1 euro!
Tijdens en na de schachtenverkoop
kan je in ’t ElixIr je pas verworven
schachtenbonnetjes meteen investeren
in overheerlijke daiquiri’s! Voor slechts €1
geniet je al van deze geweldige cocktail.
See you there!

BEST tweede members
meeting

Donderdag 8
04.20

okt

| 20u30 |

Pokerchamp 1

Boku

Internationally minded, je houdt van
reizen, je houdt van een uitdaging….Maar
weet je nog steeds niet wat BEST, Board
of European Students of Technology
is? Vrees niet! Je kan nog steeds naar
de tweede meeting van BEST Leuven
komen om ons te leren kennen. Dit is heel
interessant om onze interne werking mee
te maken, te zien waar wij ons allemaal
mee bezig houden en enige vragen
te laten beantwoorden. Kom meer te
weten op www.bestleuven.eu of op onze
Facebookpagina!

Maandag 12

okt

| 12u | Theokot

Net als de vorige jaren organiseert VTK
weer een aantal keitoffe pokerchamps.
De eerste van dit jaar vindt plaats op 12
oktober in Het Theokot en gaat van start
om 20u. Via de form op de website (www.
vtk.be) kan je je hiervoor inschrijven. Voor
verder vragen of opmerkingen, mag
je altijd mailen naar cultuur@vtk.be .
Hopelijk tot dan!
VTK Cultuur

Cantusconvent 3

Maandag 12

okt

| 19u | ‘t ElixIr

Nog nooit een cantus bijgewoond? Raak
jij ook altijd in de war van al die regels?
Al te vaak in je handen geklapt tijdens
een cantus? Ken jij geen enkel liedje uit
de codex? Deze kleine cantusconventen
dienen om je alle regels op een rustige
manier uit te leggen, de liedjes te leren, en
gezellig te cantussen. We spreken af om
18u aan de frituur “Sportkot” tegenover de
fakbar om samen iets te eten, of om 19u in
de Fak om direct te beginnen cantussen.
Maximaal 35 inschrijvingen, dus wees er
snel bij. De kaarten worden verkocht in het
Theokot elke middag, tot ze uitverkocht
zijn. Let op: Enkel indien je minder dan
3 maal gecantust hebt kan je inschrijven,
maar dit is niet exclusief voor 1e bachelors.
Ook ervaringsloze ouderejaars zijn meer
dan welkom om hun kelen te smeren!

24 urenloop looptraining

Dagelijks | 20u00 |

atletiekpiste

sportkot

Omdat we dit jaar weer willen winnen
op de 24 urenloop, houden wij al sinds
de eerste week van het semester
looptrainingen. Deze gaan dagelijks door
vanaf 20u00 aan de atletiekpiste. Om
jullie dorst na deze intensieve en plezante
trainingen te lessen, voorzien we na elke
training een gratis drankje. Kom zeker
mee trainen om op 20 en 21 oktober mee
voor de overwinning te kunnen strijden!
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VTK gitaarlessen

Donderdag 15
00.59

okt

| 19

uur

| MTC

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren
spelen of heb je 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 donderdag 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. In de
tussentijd kan je meer informatie vinden
op de website on.vtk.be/gitaar.
Wie al eens wil zien hoe goed Chatz
Kostas zijn instrument bespeelt, kan
maandag (13 okt) al terecht in de Blauwe
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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!
Zit je nog met een vraagje? Mail gerust
naar gitaar@vtk.be

Workshop ‘Wetenschappelijk schrijven’

Dinsdag 13 okt | 19u30 |
Conferentiezaal Pauscollege
YERA | Young
Association

Energy

Reviewers

YERA
organiseert
een
workshop
‘wetenschappelijk
schrijven’
voor
studenten. Deze workshop staat onder
de professionele begeleiding van
professor Lieve De Wachter (Instituut voor
Levende Talen) en zal je ongetwijfeld
veel bijbrengen over het schrijven van
wetenschappelijke teksten. De workshop
is interactief en bevat tal van handige tips
en tricks! Een absolute aanrader voor de
thesisstudenten onder ons, maar zeker
ook nuttig voor al wie geregeld in contact
komt met een wetenschappelijk verslag
of paper! Meer weten over YERA? Like
onze facebookpagina ‘YERA Belgium’ of
bezoek onze website www.yera.be voor
meer informatie!
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Onderwijs
POC’ers gezocht!
Voor elke richting bestaat er een
Permanente Onderwijs Commissie, deze
zorgt ervoor dat ons onderwijs kwaliteitsvol
blijft en buigt zich over mogelijke
problemen. Tijdens de POC vergadering,
die ongeveer 3 keer per semester
plaatsvindt, vertegenwoordig je je richting
samen met studenten uit andere jaren.
Kwesties zoals de inschrijvingsaantallen,
ijkingstest of foutieve ECTS-fisches,... het
komt allemaal aan bod tijdens de POC
en er wordt geluisterd naar de mening
van de student!
Wil jij graag constructief meehelpen aan
je eigen opleiding, heb je vernieuwende
ideeën voor een bepaald vak of wil
je specifieke problemen aankaarten?
Mail dan naar onderwijs@vtk.be met
vermelding van je naam, jaar, richting en
e-mailadres. Vele lof en erkenning zullen
de uwe zijn voor de vertegenwoordiging
die je doet!

Reeks- en studioverantwoordelijken gezocht!
[enkel voor eerstejaars]
Voor elke reeks/studio uit de eerste
bachelor bestaat er een verantwoordelijke.
Deze persoon is het aanspreekpunt voor
mensen uit die specifieke reeks/studio
(bv. een probleem met een oefenzitting/
assistent).
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Praktisch is dit niet veel werk: behalve
je medestudenten laten weten dat je
de verantwoordelijke bent zijn er slechts
twee overlegmomenten in het jaar waar
je naartoe moet (één in november, de
tweede in maart). Ben je geïnteresseerd
om reeks- of studioverantwoordelijke te
worden of heb je vragen hierover? Mail
dan zeker naar onderwijs@vtk.be.
Voor de duidelijkheid, de burgies zijn
ingedeeld in reeksen en de archies in
studio’s.

Welk rekentoestel heb ik
nodig?!
[vooral voor eerstejaars]
Aan onze faculteit gelden er strenge
regels wat betreft het gebruik van
rekentoestellen op het examen. Slechts
een aantal toestellen zijn toegelaten. De
lijst hiervan is terug te vinden op de site
van de faculteit: https://eng.kuleuven.
be/studenten/lijstRM.html.
(Grafische
rekentoestellen zijn bijvoorbeeld niet
toegestaan.)
Indien je niet over een toegelaten toestel
beschikt, zal je een ander moeten
aankopen. Dit kan bij de cursusdienst van
VTK, die een toegestaan toestel aanbiedt
dat je voor je examens mag gebruiken.
Bestellen kan via de site.

Sport...
Het grootste sportevenement van Leuven en omstreken - of waarom ook niet de hele
wereld – nadert alweer met rasse schreden. Over 2 weken is het weer tijd om Apolloon
op zijn doos te geven en de overwinning te behalen op de 24 urenloop! Daarom nemen
we even de tijd voor een woordje uitleg.

Speedyteam
Zoals de naam al doet vermoeden, is
het speedyteam het ‘elite’-loopteam van
VTK. Dit topteam zorgt ervoor dat onze
voorsprong uitgebouwd kan worden en
is onze redder in nood wanneer onze
achterstand moet ingehaald worden.
Tijdens de looptrainingen worden lopers
die onder 1’25” lopen, verzameld om dit
team samen te stellen. Snelle lopers,
wees dus zeker aanwezig! Als bedanking krijg je een uniek speedyteam
T-shirt. Ook al benoemen we ons speedyteam als ‘elite’, laat je toch zeker niet
afschrikken om mee te komen lopen op
looptrainingen en een nieuw persoonlijk
record te vestigen.

Noodteam
Het noodteam is ons back-up-team op
de 24 urenloop. De mensen uit dit team,
zijn degenen die VTK op de moeilijkste
momenten staande houden, de helden
van de 24 urenloop! We voorzien voor
hen een slaapplaats met het nodige
comfort vlakbij de piste zodat ze ons
altijd te hulp kunnen snellen in tijden van
nood. Daarbovenop krijgen ze ook een
uniek VTK-gadget. Naast het speedyteam is het noodteam 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
de site (www.vtk.be) 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 en tijdens de 2 uren die je
gekozen hebt, tellen de punten dubbel
als bonus. Wanneer VTK het moeilijk
heeft en je op deze moeilijke momenten kan komen lopen, bedanken we je
door ook deze punten dubbel te tellen.
Probeer zoveel mogelijk punten bij
elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen
in de wacht te slepen! (Hoofdprijs is een
bierfiets met gratis vat inbegrepen!)

Prijzen
Om jullie te bedanken voor al het lopen,
vallen er ook een heleboel vette prijzen
te winnen. Voor elk rondje (=550m) dat
je onder de 1’30” loopt, krijg je punten
en hoe sneller je loopt, hoe meer punten
je krijgt. Met deze punten maak je kans
om prijzen van de tombola te winnen.
Hoe meer punten, hoe meer kans op
een prijs uiteraard! de loper die de
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De voorbije week
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...en nog meer sport!
Sport VTK competities
VTK organiseert door het jaar competities
in verschillende sporten (zaalvoetbal,
basket, volleybal en frisbee) . Zo kan je
samen met je jaar, of gewoon met enkele
vrienden, komen strijden om een plaatsje
in de VTK-top en bovendien krijgt het
winnende team een vat.
Info over reglementen en inschrijvingen
zijn te vinden op onze site. Inschrijven kan
tot en met zaterdag 10 oktober.

IFB
IFB is de afkorting van Interfacultaire
Beker. Simpel gezegd, strijdt VTK ook
dit jaar weer tegen andere kringen in
verschillende competities. Bij de heren
zullen we in elke categorie (basketbal,
volleyball en zowel zaal- als veldvoetbal)
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.

Berichten
Revue
VTK Revue hield vorige week zijn
startvergaderingen. Daar kwamen een
hoop jonge wolven op af, gretig om de
Revue van 2016 mee op te bouwen. Ben
je echter nog niet uit je bed geraakt
(zat de openingscantus daar voor iets
tussen?), zat je vast in de rij aan de
Acco, of had je lief gewoon aandacht
nodig: geen probleem, we begrijpen dat
wel. Daarom kan je nog steeds bij VTK
Revue komen. Je stuurt gewoon een
mailtje naar revue@vtk.be met je naam,
geboortedatum, emailadres naar keuze,
en gewenste werkgroepen. Of dat nu
acteurs, receptie, dans, decor, IT, muziek, promo, sgreivers, techniek of textiel
is, overal zijn mensen welkom!
VTK Revue (revue@vtk.be of http://revue.
vtk.be)

Wordt jouw band de inzending van VTK voor de
Interfacultaire rockrally?
Hebben jullie muzikale talenten die
verder rijken dan het meebrullen van
cantusklassiekers, podiumwensen voor
VTK die verder rijken dan het winnen
van de 24-urenloop of gewoon enorm
veel zin om tot beste band van studerend
Leuven te worden gekroond? Dan is de
Interfacultaire Rockrally hier om jullie
wensen te vervullen!
IFR geeft de kans aan één band per
studentenkring om hun eer te verdedigen
in een wedstrijd bestaande uit twee
voorrondes en één grote finale. Voorronde
1 vindt plaats in de Baarr van LBK te
Heverlee op 16 november 2015. Voorronde
2 is op 17 ovember 2015 in de Waaiberg.
De Finale is op 23 februari 2016 in Het
Depot te Leuven!
De band zelf moet voor minstens 1/3
behoren tot VTK en is zelf verantwoordelijk
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Wil je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid, diepzinnige poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be
voor het gebruikte materiaal tijdens de
voorrondes en de finale. Elke groep krijgt
20 minuten speeltijd om alle aanwezige
studentenharten voor zich te winnen,
waarbij minstens één eigen nummer
moet worden gebracht. Tijdens de finale
dient ook verplicht een cover te worden
gespeeld. Elke band mag één persoon
afvaardigen om tijdens het optreden
gewenste geluids- en lichtinstellingen te
melden aan de PA-verantwoordelijke.
De optredens zullen worden beoordeeld
door zowel het publiek als een aparte,
objectieve jury.
Uiteraard zal de winnende band beloond
worden met een geweldige prijs en zoals
ondertussen is gebleken, kan winst bij IFR
ook een springplank zijn voor een verdere
muziekcarrière!
Zijn jullie de uitverkoren band om de
vaandel van VTK met trots te dragen,
mail dan zo snel mogelijk naar cultuur@
vtk.be, vermeld bandnaam, bandleden en
contactgegevens en verder informatie zal
volgen. Voor bijkomende informatie mag
je ons ook altijd mailen!

VTK Cultuur

Doopmeester worden
De startvergaderingen om mee de doop
te organiseren zijn gepasseerd, maar
wegens enige miscomunicatie krijgen 2de
jaars nog een laatste kans om doopmeester
te worden. Schrijf een korte motivatie van
5 regels naar schachtenmeester@vtk.
be voor dinsdagavond, en word nog last
minute doopmeester!

Nood aan buddykandidaten
Het buddy programme, een programma
dat
internationale
studenten
een
Belgische student-buddy toewijst, is
nog op zoek naar studenten. Aan onze
faculteit zijn er nog 76 internationale
studenten op zoek naar een buddy en
zijn er nauwelijks ongematchte lokale
kandidaten over. Als buddy van een
internationale student word je verwacht
de student te helpen zijn weg te vinden in
Leuven en te antwoorden op zijn vragen.
In ruil krijg jij er een nieuwe, buitenlandse
vriend bij, en leer je wellicht ook nog
tal van andere internationale studenten
kennen! Hoe je het buddy-schap
precies invult, is volledig aan jou, zonder
enige verplichting. De internationale
studenten zijn nu al in het land. Het
is dus dringend. Ga voor deze unieke
ervaring en registreer je op de website:
h t t p : / / w w w. k u l e u v e n . b e / e n g l i s h /
studentservices/orientationdays/buddy.

Om je kansen op een snelle match te
vergroten, geef je je voorkeur door op
de website. Wie zelf een keuze maakt
uit het beschikbare aanbod, wordt eerst
gematcht. Let wel: de wensen van de
internationale student worden eerst
gerespecteerd, omdat hij/zij in een
zwakkere positie is (leeftijd, geslacht en
faculteit).
Veel plezier met je buddy in het komende
academiejaar!
Bedankt! - VTK Internationaal
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Volksdansen
elke donderdagavond | 21u-22u30 |
Universitair sportcentrum Gebouw
De Nayer - Parketzaal

Je zoekt een leuke ontspanning voor
lichaam en geest? Je danst graag? Dan
is Internationaal Volksdansen iets voor
jou!
Je kan alleen komen, per paar of waarom
niet ... met je hele kotgemeenschap.
Beginners en geoefende dansers,
studenten en niet-studenten van alle
leeftijden, sportievelingen en minder
sportievelingen: iedereen is welkom!
Elke donderdagavond worden nieuwe
dansen aangeleerd en al aangeleerde
dansen herhaald. Je kan op elke avond
van het jaar starten en meedoen. Er is een
ruim aanbod aan lijn- en kringdansen,
dansen voor één of meerdere paren.
Kom je het hele academiejaar, dan leer
je minstens 50 dansen uit verschillende
landen.
Volksdansen is ook een sociale activiteit:
praten met de andere dansers wordt
aangemoedigd.
Tot dans?!
Geen inschrijving nodig, wel een
sportkaart. Meer info: mail naar michel.
boddaerd@telenet.be

IEEE Student Branch Lustrum week
Deze week viert de IEEE Student Branch
Leuven haar 50ste verjaardag, en om dit
te vieren gaan we onze Lustrum week
opvullen met IEEE (spreek uit: aai tripel
ie) activiteiten!
Iedereen is welkom om op dinsdag een/
meerdere pintje(s) te komen drinken
(06/10 receptie, esat, 17.00). Op
woensdag kunnen jij en je team tonen dat
jullie slimmer zijn dan je mede-studenten,
assistenten en proffen op de IEEE Science
quiz en vette prijzen winnen (07/10 pizza
& quiz, esat, 18.00) en op donderdag
08/10 is het de Pimp-my-Bike Soiree
Pratique, waar je een afstandsbediening
voor je fiets in mekaar kan steken (08/10
Pimp my Bike, esat, 19.00).
Voor een overzicht van alle activiteiten,
alsook inschrijven voor de quiz en Soiree
Pratique: www.ieee-sb-leuven.be
IEEE SB Leuven (info@ieee-sb-leuven.
be)

disj - Go f**d yourself!
Initiatieven voor en door studenten,
dat moedigen we altijd aan als
studentenvereniging. Zeker als het over
lekker eten gaat! De startup disj, een
project dat studenten budgetvriendelijk,
gemakkelijk en gevarieerd wil doen eten.
Omdat ze nog in de testfase zit, zoeken ze
studenten die mee willen werken aan het
proefproject dat start op 28 september.
Let op, het aantal plaatsen in beperkt.
Wens je meer informatie of wil je graag
meedoen?
Surf naar disj.be
en registreer!
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IEEE student branch Leuven

http://www.ieee-sb-leuven.be

50th Anniversary
Lustrum Week
06/10 Tue:

50 years IEEE Leuven RECEPTION
from 17.00 @ 00.62 (ESAT)

07/10 Wed: IEEE Science QUIZ
18.00 @ new cafetaria (ESAT2)
www.ieee-sb-leuven.be/quiz2015

08/10 Thu: Bicycle remote Soiree Pratique
19.00 @ 02.58 (ESAT)
www.ieee-sb-leuven.be/bikeremote2015

09/10 Fri:

International Cooking evening
Starting from 17.30 @ 00.62 (ESAT)

More information @ http://www.ieee-sb-leuven.be/

Bloedserieus
Hey jij daar! Ben je nieuw in Leuven? Dan
zal je dit jaar zeker Bloedserieus leren
kennen! Slijt je ondertussen al enkele jaren
je broek in een Leuvense aula? Dan heb
je zeker al van Bloedserieus gehoord! Wij
palmen namelijk 2 keer per jaar gebouwen
van de KUL in om bloedinzamelingen te
organiseren samen met het Rode Kruis.
Als dank kan je dan, al dan niet gratis,
naar onze avondactiviteiten komen.
Heb je altijd al willen weten hoe we er
elk jaar weer in slagen om duizenden
studenten te doen bloedgeven? Vind
je onze quiz zo leuk dat je eraan wil
meewerken? Heb je misschien nog wat
vrije tijd over die je nuttig wil besteden?
Wil je met andere woorden een handje
helpen gedurende het jaar of tijdens een
van de Bloedserieusweken een shift

(of 2, 3…) komen helpen? Wil je deel
uitmaken van een toffe groep studenten
die ook naast het organiseren leuke
activiteiten samen doen? Hou dan zeker
dinsdag 6 oktober vrij in je agenda en
kom vrijblijvend een kijkje nemen op onze
startvergadering. Deze zal doorgaan om
20u30 in lokaal SW 02.05 (naast Alma
2).
We zien je daar graag verschijnen! Tot
dan!
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KU Leuven zoekt artistiek talent.
KU Leuven is looking for creative talent.

Inschrijven? Register now!

www.facultystars.be
Ontdek jezelf.
Begin bij de wereld.
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Spelletjes
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Woordzoeker
Te zoeken woorden: aula, hoorcollege, vandepitte, cursus, cantus, arenberg, theokot,
tolereren, analyse, doop, archie, burgie

Raadsel
Een vijfdejaarsburgie is een beetje wanhopig: hij is single en wilt niet alleen de enge
volwassen wereld intrekken. Daarom moet hij snel op zoek naar een geschikte vriendin.
Na enige research weet hij dat er 100 single meisjes aan de faculteit studeren (met
andere meisjes durft hij niet te praten). Hij wilt uiteraard de beste vinden, maar hij mag
ze niet eerst allemaal proberen om dan de beste te kiezen. Raakt het gedaan met een
vriendin, dan komt ze niet meer terug. Hij kiest voor de volgende tactiek om het beste
meisje over te houden:
Hij probeert (n-1) burgiemeisjes uit. Daarna blijft hij bij het eerste meisje dat
beter is dan al haar voorgangsters.
Hoe groot moet n zijn zodat de kans dat hij de beste overhoudt, maximaal is?
Mail het antwoord voor donderdag 20u naar raadsel@vtk.be en maak kans op een
duoticket van Kinepolis.
De oplossing van vorige week was vijftig minuten. Dieter Plessers wist dit en mag op blok
6 zijn prijs, een duoticket van Kinepolis, komen halen.
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