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Gewoon wat een studentje ‘s ochtend nodig heeft

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

22u Pirate Party Halftime ‘t ElixIr

20u Pirates cantus Halftime Waaiberg
22u 90’s & 00’s Party! ‘t ElixIr

20u Schaaktoernooi Esat B91.100/200

16u Student Music Festival Oude Markt

Beste lezer

Nadat we ongetwijfeld allemaal 
onze droomjob hebben gevonden, 
kunnen we nu nog even volop 
geniet van ‘het student zijn’. Wij 
helpen je op weg, door elke dag 
pizza te voorzien in het theokot en 
frisse pintjes op de Oude Markt 
en in de Waaiberg. 

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Job gevonden! Nu nog eventjes goed 
genieten van het studentenleven.
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Vicewoordje
Weer eens de deadline voor dit tekstje gemist, maar 
ik was dan ook druk bezig met het soigneren van ons 
Bedrijvenrelatiesteam. Dit integenstelling tot onze praeses die 
toch al verdacht veel lessen heeft gevolgd deze week, het is 
duidelijk wie de drukste job heeft!

Maar dus week 3 al, en ons 3e grote evenement van het 
semester komt eraan!

Ongelooflijk als ik zie hoe gemotiveerd ons praesidium is om alle activiteiten tot een goed 
einde te brengen, en het Student Music Festival belooft alvast een feestje te worden.

Steek die handjes maar omhoog voor Regi, of stamp de Oude Markt volledig plat op de 
beats van Mark With a K. Ik hoop jullie daar allemaal te zien, want het is echt niet te 
missen!

Als jullie een handje willen toesteken, kijk gerust eens op vtk.be/shift ! Elke hulp wordt 
enorm geapprecieerd door iedereen van ons praesidium en jullie worden er voor beloond 
met medewerkersbonnetjes (en als jullie meer shiftjes doen, krijgen jullie zelfs nog extra 
beloningen!).

Tot een van dees !

Uw Vice

Praeseswoordje
We zijn het semester goed ingevlogen! Een prachtige 
afscheidseditie van de Afrekening, toffe chaotische cantussen, 
late fakfeestjes,... 

Ik schrijf dit tekstje op de vooravond van één van onze grootste 
evenementen namelijk de Jobfair. Het vele werk belooft een 
prachteditie. 140 bedrijven maken zich klaar om studenten te 
overtuigen om bij hen de rest van je leven te slijten. :p

Deze week staat er ook weer een giga topper op het 
programma, namelijk Student Music Festival (Deze donderdag, 

Oude markt!). Ik ga daar een avondje stewarden voor het podium. Ik vorm als het ware 
een levende vleesmuur voor de artiesten. Dus mocht je het niet kunnen laten op de handjes 
van Regi te kussen, zal je eerst langs mij moeten kunnen passeren. #VTKnokploeg 

Veel plezier deze week en tot gauw!

Lukske met zijn bukske
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30-14u & 18u-19u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30        12u30-14u & 18u-19u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30-14u & 18u-19u    22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u30-14u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Closed         Closed

Werkgroep cantus

Werkgroep Cantus wants you!

Ben jij een fervent cantusser? Heb je weinig cantuservaring, maar vind je cantussen echt 
episch? Vind je dat VTKantussen beter kunnen? Wil je beter leren cantussen? Werk je 
graag mee aan cantussen (voorbereiden) en wil je deze kwalitatief verbeteren? Wil je 
leren hoe je kan ‘tafelen’ op een cantus en nog veel meer? Als het antwoord op een of 
meerdere van deze vragen ja is, dan is Werkgroep-Cantus de ideale plek voor jou! 

Kom woensdag 1 maart in BOKU03.22 om 20u eens piepen op onze vergadering en 
kom er gezellig bij! Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel, mail dan naar werkgroep-
cantus@vtk.be en wij voegen je toe aan de mailinglijst!

Ut vivat, Crescat et Floreat!

WG Cantus



4

Evenementen

ma 27 
- 

vr 03
- 

vr 03
- 

Pizzaweek
THeoKoT | elKe dAG VAN 
10u30 ToT 14u00

Omdat onze broodjes leverancier deze 
week op vakantie is zullen er geen 
broodjes zijn in het theokot. Maar niet 
getreurd, speciaal voor jullie organiseren 
wij daarom een heuse pizzaweek. Kom 
dus zeker langs om te proeven van onze 
lekkere pizza’s voor studentikoze prijzen.

di
28

Pirates cantus 
Halftime
WAAIBeRG | 20u00 | BIeR l/

Nl €11/15 WATeR l/Nl €4/6

Yo-ho kameraden! Je piraadt het nooit, 
er komt weer een cantus aan! Halftime 
verwacht jullie allemaal dinsdag 28 
februari aan schip de Waaiberg en we 
zetten gezamenlijk koers brakboord. 
Doors 20u en Io Vivat 20u30. Drink je 
helemaal scheve schuit en eindig als 
Berend Brokkepap. Schip ahoi!

Verkoop vindt plaats op maandagmiddag 
in het Theokot.

di
28

90’s & 00’s Party!
‘T elIXIR | 22u00 

Op dinsdag 28/02 gaan we terug in 
de tijd met onze 90’s&00’s-party! Kom 
lekker nostalgisch wezen in je foutste 
90’s&00’s-outfi t. Geniet daarbij ook nog 
eens van onze zotte promos: Passoa 
Orange en Blue Thrill voor slechts €1, 
Appeljenever-ice tea voor 1,5€!

Mis het niet!

wo
01

VTK bureau
eleC B91.100 | 12u30  

Na een trieste week zonder VTK Bureau, 
kan je deze woensdag opnieuw al je 
onderwijsgerelateerde ideeën komen 
spuien op onze tweewekelijkse denktank! 
Discussies over de meest actuele kwesties 
worden er begeleid door een gratis 
broodje en drankje. Inschrijven kan op 
on.vtk.be/bureau.
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Evenementen

wo
01

Schaaktoernooi 
esAT B91.100/200  | 19u45 | 
Prijs L/NL €1/1,5

Wegens groot succes van het 
schaaktoernooi van het vorige semester, 
zal er ook dit semester een schaaktoernooi 
plaatsvinden! Het schaaktoernooi bestaat 
uit 6 rondes van maximum 20 minuten. 
Er zal een hapje en drankje aangeboden 
worden aan zeer schappelijke prijzen 
en de allerbesten mogen een prijs in 
ontvangst nemen!

(aanwezig vanaf 19u45, aanvang toernooi 
om 20u, vooraf inschrijven via on.vtk.be/
schaak)

ma
06

Start to DJ
‘T elIXIR | 20u00 | INKoM €2

Wil jij leren draaien als een echte 
DJ? Dan is dit jou kans om te leren werken 
met een professioneel mengpaneel en 
CDJ’s. De cursus duurt ongeveer 2u en er 
geen enkele voorkennis vereist. Inschrijven 
kan via de VTK website.

di
07

VTK Profquiz
MTC | 22u00 | INKoM €2/PP | 
MAX 4 PeRs/GRoeP

Op maandag 7 maart vindt de laatste 
quiz van dit jaar plaats! Als je aan een 
van de vorige quizzen hebt meegedaan, 
schrijf je dan zeker en vast in!  De quiz zal 
starten om 20u in de aula van het maria 
theresia college. Schrijf jezelf en drie 
vrienden in op on.vtk.be/kwis

wo
08

HoJa-cantus
WAAIBeRG | deuReN 20u00 
Io VIVAT 20u30 | BIeR l/Nl 

€11/15 WATeR l/Nl €4/6 

De eerste- en tweedejaars hebben vorige 
week een cantus speciaal voor hen gehad, 
natuurlijk kunnen de HOgere JAren niet 
achterblijven! Een niet te missen cantus 
voor de meer ervaren student/zatlap. De 
voorverkoop start op maandag 6/3 in het 
Theokot.
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De voorbije week

Bricolage
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Jobfair
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Berichten

Join IAESTE Leuven!

Are you up for a new challenge? IAESTE is a student-run organization that off ers the 
opportunity for technical students to go on an internship abroad. The aim of IAESTE is to 
arrange international internships for students. But besides that, we also organize events, 
go on international conferences and have some great teambuilding activities.  
If making new (international) friends, working in a team, organizing fun activities sounds 
interesting to you, join IAESTE Leuven!

Want to know more? Or do you have questions? Send an email to: iaeste@vtk.be!
And hopefully we will see you at our next meeting!

 For more information about IAESTE, check out our facebook page or our website:
facebook.com/iaeste.belgium.leuven
http://www.iaeste.be

BEST summer courses

Net als elk jaar organiseert BEST (Board of European Students of Technology) ook 
deze zomer een heleboel fantastische Summer Courses. Tijdens zo’n course word je 
gedurende 1 à 2 weken ondergedompeld in de plaatselijke studentencultuur van één van 
de 50 deelnemende steden. Je leert er overdag over een superboeiend onderwerp en ‘s 
avonds verken je de gekste feestjes. 
Kortom, zin in de zomer van jouw leven en een hoop nieuwe vrienden uit alle uithoeken 
van Europa? Neem snel een kijkje op best.eu.org/courses en hemel jezelf helemaal op in 
een originele motivatiebrief! 

Sumo Robot Competitie: Integratie
Maandag 27 februari, 19h30, ESAT lokaal 02.58 

Ook dit jaar organiseert IEEE Student Branch een Sumo Robot Competitie dit semester. 
Ontwerp, bouw en programmeer je eigen robot in een aantal begeleide sessies, alleen of 
in teamverband, en neem het tegen elkaar op om geweldige prijzen te winnen! 

In het eerste semester leerden we werken met motoren, sensoren en bouwden we ons 
eerste frame. De volgende sessie gaat over het integreren van al deze zaken tot een 
operationele robot. Geen probleem als je de eerste sessies niet volgde. Met de materiaal- 
en infopakketten die we aanbieden, kan je deze makkelijk inhalen!

Meer info www.ieee-sb-leuven.be/integration2016. Iedereen welkom

WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
PoËZIe oF eeN sPoTTed: VTK INsTuReN? 1 AdRes: BAKsKe@VTK.Be
WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
PoËZIe oF eeN sPoTTed: VTK INsTuReN? 1 AdRes: BAKsKe@VTK.Be
WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
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Ontspanning

Binairo
Dit is een 14x14 binaire puzzel, met in het midden daarin een 8x8 binaire puzzel. Soms kan 
er in de 8x8 puzzel een cijfer worden ingevuld, en soms in de 14x14 puzzel.
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Ontspanning

Nonogram
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Ontspanning

Raadsel 
Mathias Bos wist het juiste antwoord op het raadsel van vorige week en mag bijgevolg 
zijn welverdiende Fnac-bon komen halen op blok 6.

Weet jij het antwoord van het volgende raadsel, stuur dan je antwoord door voor 
donderdag 2 maart naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bon van de Fnac.

Stel dat 1 op de 1000 mensen van een bepaald land besmet is met het X-virus. Een inwoner 
van dat land gaat naar het ziekenhuis en laat zich bloed af nemen. Het bloed wordt 
onderzocht op het X-virus door een test die in 99% van de gevallen het juiste resultaat 
geeft. Na afloop van de test vertelt de dokter dat de test uitwijst dat de inwoner voor 99% 
zeker besmet is met het X-virus. Maakt de dokter de inwoner terecht zo ongerust?

Schattige beestjes 
Hier ook nog enkele schattige beestjes om jullie extra vrij tijd in de les mee op te vullen
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