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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (08/03)
23u00 - 00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (09/03)
22u00 - ... Scienticafé ‘t ElixIr

Dinsdag (10/03)
18u30 - 22u00
19u00 - 23u00

22u00 - ...

Portfolio Evening
Cultural Dinner
24 uren van de fak en 
overwinningsfeestje 2

???
Theokot
‘t ElixIr

Woensdag (11/03)
20u00 

22u00 - ...

Infosessie motivatiebrief BEST 
Summer Course
Peda-avond

Theokot
 
‘t ElixIr

Donderdag (12/03)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (09/03)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (10/03)

10u30 - 14u30
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (11/03)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag (12/03)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (13/03)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Ok dat is ook de eerste keer dat ik een tekstje moet afvoeren omdat het te lang werd, iets 
anders schrijven dan maar. Het goede nieuws is dat ik meteen iets heb voor Ir.Reeël 4, 
terwijl iedereen hier nog zijn handen vol heeft met etiketten plakken en rond fietsen om de 
Ir.Reeël 3 bij jullie te krijgen.
Het was weer een interessante week, goed gaan eten met een bedrijf waar ik wel wil 
solliciteren, gras gezien in de fak op de jungleparty en dingen gezien op de WinaBar die 
ik liever niet had gezien.
Ook naar volgende week kijk ik al uit, gezien hoe impressive onze jobfair is. Het is verder 
de laatste week dat je de docentenevaluatie kan invullen, dus doe dat als je dat nog niet 
gedaan hebt! FIrW staat nog steeds maar op 6, dus ik hoop dat jij niet bij de helft hoort die 
het nog niet gedaan heeft!

Tot slot kan ik jullie nog meedelen dat ik voorbije week mijn 100ste cantus heb gedaan, wat 
toch wel een mijlpaal is. Mijn codex heeft ook braaf gewacht tot na deze magische grens 
om zijn kaft los te laten. Het zet je wel aan tot nadenken, het feit dat je zeker meer dan 400 
uur aan het zingen en drinken bent geweest … just kidding, maandag zit ik gewoon samen 
met mijn collega van de psychologische kring de 50 shades of cantus voor.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Emily (vice@vtk.be)
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POSTER_WAC_A2_QUADRI_3MM.pdf   27-11-2014   16:17:35



Bakske Week 1 - p. 5

Bedrijvenrelaties
We are chemistry
Benieuwd waar de chemie, kunststoffen en life sciences voor staan? Of op zoek naar een 
job? Ontdek het 25 maart in Antwerpen. De formule: een chemisch geladen voorstelling 
+ speedpresentaties van 18 bedrijven + de mogelijkheid om oog in oog te staan met - wie 
weet - je toekomstige werkgever. Meer info en gratis inschrijven op www.wearechemistry.
be/jobevent.

Portfolio Evening

Young Potential Weekend 2015 - Energise your future
Dit jaar zetten de jongeren van KVIV en VIK, nu onder de gemeenschappelijke noemer 
ie-net jongeren, zich in voor een jubileum-editie van het succesvolle Young Potential 
Weekend dat ze sinds 2010 organiseren. Deze editie van het Young Potential Weekend 
zal plaatsvinden van vrijdag 10 tot en met zondag 12 april.

Concept
Het Young Potential Weekend staat synoniem voor een weekend boordevol interessante 
workshops, netwerking gelegenheid, kennismakingen met potentiële werkgevers en nog 
veel meer! Voor het eerst georganiseerd in naam van ie-net jongeren, nodigt het Young 
Potential Weekend team jonge ingenieurs uit op een verrijkend event in een ontspannende 
sfeer.
Het geheel gaat door in de Antwerpse Kempen, in de verzorgde accommodatie van 
Corsendonk De Linde. Voor de 5de editie zal er op vrijdagmiddag een bedrijfsbezoek 
plaatsvinden. Vrijdagavond voorzien we  de mogelijkheid om uitgebreid te netwerken 
tijdens het JKFee (Jongeren KaFee). Vanaf zaterdagmorgen biedt het Young Potential 
Weekend pakket je een all-in mix van persoonlijke ontwikkeling, ontspanning, en 
netwerking. Kortom: alles wat nodig is om een weekend niet enkel relaxed, maar tevens 
interessant door te brengen!
Het algemeen thema is dit jaar Energie, een passend onderwerp voor een geladen 
toekomst. Kom naar het Young Potential Weekend en boost niet alleen je technische 
vaardigheden, maar ook je Soft skills, zo helpen wij je klaar te stomen, te energizen, voor 
jouw rol van morgen.

Van 0 tot 10 jaar werkervaring - een brede waaier aan workshops biedt een programma 
dat iedereen kan boeien. Ingenieur of geen ingenieur, iedereen is welkom! 

Ga naar www.youngpotentialweekend.be en schrijf je snel in!

Voor meer informatie mag u ons steeds contacteren op het onderstaande emailadres.

VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Galabal
Galabal Des Vlaamsche Technische Krings 
Het komt steeds dichter bij: ons fantastisch galabal. Eén van de grootste -en meest 
fancyactiviteiten van het jaar. Een feest zal het gegarandeerd worden, dus kuis je 
schoenen alvast, vergeet je kostuum niet naar de droogkuis te brengen of een nieuw 
kleedje te kopen en, natuurlijk, begin al maar te zoeken naar de perfecte date voor dit 
fenomenale avondje uit. 
Voor zij die de afgelopen weken even komateus waren (door om het even welke reden), 
ons galabal gaat dit jaar door op vrijdag 27 maart in de De Rvue te Sint-truiden. Dit is een 
gloednieuwe zaal in het voetbalstadion van Sint-Truiden met natuurlijk een uniek uitzicht 
op het voetbalveld. Om het echt een onvergetelijke avond te laten worden voor jou en je 
vrienden, vallen er tal van prijzen te winnen. We geven namelijk nog een aantal flessen 
cava, een limousineritje en een hotelovernachting weg. Zin om nog wat extra stijl toe te 
voegen aan deze activiteit? Zet je op aanwezig op onze fb-eventpagina en houdt deze 
nauwlettend in het oog om zo meer te weten te komen over wat je moet doen om kans te 
maken op een van deze fantastische prijzen. 
De ticketverkoop is ondertussen al een weekje bezig. Ook deze week kan je nog elke dag 
in het Theokot terecht vanaf 12u30 om een ticket te bemachtigen. Koop je ticket zo snel 
mogelijk indien je deze activiteit niet wilt missen. 
Leden betalen 14 euro, niet-leden 18 euro voor een ticket tijdens de ticketverkoop! Op 
je ticket vind je een unieke code waarmee je vervolgens je bus heen- en terug naar het 
bal kan reserveren, vergeet dit zeker niet te doen van zodra je je ticket hebt gekocht er 
geldt een principe first come, first serve. Deze en nog meer informatie vind je op onze site 
(www.vtk.be/on/galabal) of op het facebook-event. Toch nog andere prangende vragen? 
Stuur gerust een mailtje naar galabal@vtk.be en we helpen je asap verder. Tot dan! 

Galabal (galabal@vtk.be)

Sport
Studentenmarathon
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert LOKO Sport de Studentenmarathon. De 46ste editie 
van dit evenement zal doorgaan op 18 maart 2015 vanaf 16.30u.
Deelnemers kunnen kiezen uit 4 verschillende afstanden: 4 maal 2 km aflossing, 5 km, 10 
km en 21 km. Deze laatste is een echte uitdaging en stuurt de lopers door de prachtige 
omgeving van Heverlee, Bertem en Egenhoven. Alle parcours beginnen en eindigen op 
de atletiekpiste van het Universitair Sportcentrum. Voorinschrijven kan je tot 12 maart 
(23u) via de website www.studentenmarathon.be
Ook op de Facebook pagina kan u alle informatie vinden.
https://www.facebook.com/events/1528483340749681

We kijken alvast uit naar uw deelname.
Tot dan!

Sport (sport@vtk.be)
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Cultuur
Pokerchamp 3
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen zo 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 derde Pokerchamp van dit jaar zal doorgaan op maandag 26 maart 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.

Cultuur (pokerchamp@vtk.be) 

Fakbar
Happy hour - zondag 8 maart 2015
Zoals elke zondag kan je tijdens Happy Hour in fakbar ‘t ElixIr 2 pintjes of cola’s voor 
€1,00 halen!! Kom je rijk drinken in ‘t ElixIr.

Scienticafé - maandag 9 maart 2015
Kom samen met de vrienden van Scientica een feestje bouwen in fakbar ‘t ElixIr!

24 uren van de fak en overwinningsfeestje 2 - dinsdag 10 maart 2015
Dinsdag om 22h starten we met de 24 uren van de fak en blijven we dus 24h lang open. 
Dit vieren we meteen met een gratis vat EN overwinningsfeestje 2. er zal weer heel de 
avond GRATIS GEDRONKEN worden om nogmaals te vieren dat VTK de 24-urenloop 
gewonnen heeft!! Wie er vorige keer bij was zal weten wat een zot feest dat toen was!!

Woensdag van 11h - 14h: Katerbrunch in de fak voor slechts €1,00. Alles is inbegrepen: 
koffiekoeken, broodjes, beleg, noem maar op! Inschrijvingen worden bekend gemaakt op 
de facebook-pagina van ‘t ElixIr

Woensdag van 14h-18h: Beerpong-toernooi in de fak voor een deelnameprijs van €2,00 
per team (€1,00 per persoon) met als hoofdprijs EEN GRATIS VAT en andere mooie 
prijzen. Het bier voor het beerpongen zit inclusief in de deelnameprijs!! We verkopen 
tevens HALVE LITERS aan slecht €1,00! Inschrijvingen worden later ook op onze 
facebook-pagina meegedeeld, hou deze zeker in het oog!!

Woensdag van 18h-22h sluiten we af met WienerwurstBBQ in de fak voor slechts €1,00!! 
We verkopen tevens HALVE LITERS aan slecht €1,00! Heel veel vlees, groentjes en 
broodjes. Een perfecte manier om de 24 uren van de fak af te sluiten!! Inschrijvingen 
worden later ook op onze facebook-pagina meegedeeld, hou deze zeker in het oog!!

Thema 24 uren van de fak: €1,00!!

Peda avond - woensdag 11 maart 2015
Kom samen met de jongens en MEISJES van Pedagogiek feesten in fakbar ‘t ElixIr!

Fakbar (fakbar@vtk.be)



Bakske Week 1 - p. 9



p. 10 - Bakske Week 1

Halftime
The great HALFTIME
Binnenkort is het weer zover! Studenten die halverwege hun studieperiode zijn en 
denken dat ze een reeks goede activiteiten op poten kunnen zetten. Aangezien wij reeds 
halverwege deze moeilijke studies zijn, zal dit zeker een succes worden. We zijn immers 
reeds door mechanica 1 en analyse 2 geworsteld. 
Met het ‘werken’ in het achterhoofd zien we onszelf reeds rondlopen in chique kleren. Stijl 
en fancyness zijn dan ook de sleutelwoorden voor deze halftime.
Vanaf donderdag 19 maart zorgen wij voor een week plezier en vertier. Tot dan! 
-volgende week meer info-

So skip class, go classy!
Halftime (halftime@vtk.be)

Schachtenmeester
Eerste- en tweedejaarscantus
Afgelopen week was het Hoja-cantus waar enkel derdejaars en nog ouder toegelaten 
waren, wel op 18 maart zullen we de rollen eens omdraaien en enkel eerste- en tweedejaars 
toelaten! Dus als jullie zin hebben in een onvergetelijke cantus met enkele verrassingen 
(oehhhh, spanneeeuuuuund!), kom je dan zeker inschrijven in het Theokot vanaf dinsdag 
10 maart. Enkel op donderdag 12 maart zal ik er NIET zitten want ik zit dan onze vriendjes 
van Bedrijvenrelaties te helpen op onze Jobfair! Andere middagen zal ik mij, al dan niet 
katerend, wel in het Theokot bevinden.

Prijzen:
Bier: € 9/13 L/NL
Water: €3/5 L/NL

Gratis vat op overwinningsfeestje 2 !!
Zit 21 en 22 oktober nog vers in jullie geheugen? De datum zelf misschien niet, maar de 
24 urenloop zeker wel! En belofte maakt schuld…

Mijn belofte: ik zou een gratis vat geven indien we wonnen of indien we ‘s morgens om 
08u al een voorsprong hadden op Apolloon, dit om de schachtjes te motiveren zich extra 
te geven tijdens hun verplichte rondjes of supporteruurtjes.

En wel, iedereen die erbij was wist om 8u ‘s morgens al hoelaat het was (zowel letterlijk 
als figuurlijk). We lagen toen zo’n 8 rondjes voor op Apolloon en het gratis vat was dus 
een feit!

Op dinsdag 10 maart is het tijd voor Overwinningsfeestje 2 tijdens de 24 uren van de fak, 
iedereen herinnert zich ongetwijfeld het 1e feestje (al is het maar van het grote zwarte 
gat). Dinsdagavond worden er nog heel wat vaten gegeven en mijn vat staat gepland rond 
23u30, so be there!

Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)



Bakske Week 1 - p. 11

Internationaal
Cultural dinner
Dear internationals,
Wouldn’t it be nice if you learned from all of us? That’s why VTK organizes a cultural 
dinner in Theokot next Tuesday 10/03 at 19.00! What is the concept? You sign up on this 
form : http://goo.gl/forms/0ewyKkA2zn , go to the supermarket (keep your bills and show 
them to us because we pay the costs (with a max of 10 euro) back!) and prepare your 
favorite meal for the other internationals! See that the amount is sufficient because isn’t 
your meal the best of all? What does it cost? 8 euros, incl. wine, apperitive and lots more!
Do you have more questions? Send them to international@vtk.be!

International (international@vtk.be)

Varia
BEST Summer Courses
Voor zij die de presentaties van vorige week gemist hebben of al vergeten zijn: registreren 
voor BEST Summer Courses is vanaf nu mogelijk tot en met 22 maart. Over heel Europa 
worden door BEST Summer Courses georganiseerd. Hierbij ga je voor een periode van 
7 dagen of meer naar het buitenland waarbij je lessen over een bepaald onderwerp volgt, 
bedrijven bezoekt en de lokale cultuur opsnuift. Plezier maken is natuurlijk ook belangrijk, 
er worden dan ook heel wat feestjes en andere activiteiten georganiseerd. ‘Work hard, 
play harder’ is het motto.
Ben je geïnteresseerd om op Summer Course te gaan en Europa te ontdekken? Meer 
info over de verschillen de Courses is te vinden op de website van BEST (www.BEST.
eu.org/courses). Via deze site kan je je ook registreren voor de Summer Courses. Om in 
te schrijven voor een Summer Course moet je een motivatiebrief indienen. Op woensdag 
11 maart organiseren we dan ook een infosessie waarbij we tips geven over hoe zo’n brief 
te schrijven. Deze sessie gaat door om 20u in het Theokot, be there!

IEEE Power Symposium
Op woensdag 11 maart vindt de 11de editie van het IEEE power symposium plaats 
in het Auditorium De Tweede Hoofdwet. Dit jaar is het centrale thema ‘Flexibiliteit in  
transmissienetten zonder conventionele generatie’. Het volledige programma is als volgt:
 
14.00 - Welcome and Introduction - IEEE Student Branch Leuven
14.10 - Providing Flexibility with Demand: The Aggregator Perspective - Cedric De Jonghe 
(Actility Benelux, Belgium)
14.45 - Flexibility without Own Generation - Pierre Lebas (Lampiris, Belgium)
15.20 - Flexibility of Micro Grids -  Stefan Kaempfer (ABB, Germany)
15.55 - Coffee Break
16.15 - Linear: Flexibility in the Distribution System - Wim Cardinaels (VITO, Belgium)
16.50 - The Quest for Flexibility - David Zenner (ELIA, Belgium)
17.25 - Panel Discussion moderated by Ronnie Belmans
Yves Langer (Belpex) - Francies Van Gijzeghem (ODE)
Geert Magerman (GDF-Suez) - Andreas Tirez (CREG)
18.00 - Closing reception
 Voor meer informatie en registratie: www.ieee-sb-leuven.be 

 IEEE Student Branch Leuven
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Bloedserieus

Beste donoren, bijna-donoren en overige bloedvrienden,

1989 was het jaar waarin enkele bio-ingenieurs op het idee kwamen om studenten aan 
te zetten tot bloederige liefdadigheid. Al snel waren enkele dokters in spe bereid om een 
handje toe te steken. 
Hierdoor zijn de Bloedserieusweken tot op de dag van vandaag niet meer weg te denken 
uit het Leuvense studentenleven. De afgelopen 25 jaar kostte veel zweet, tranen, maar 
vooral bloed, van jullie, misschien nog van je ouders. Bloed dat levensnoodzakelijk is. 
Al 25 jaar lang redt de Leuvense student mensenlevens. Binnenkort is het weer aan 
jou om deze jarenlange traditie verder te zetten. Ontbloot alvast je arm en omcirkel de 
Bloedserieusweek met rood in je agenda!
Van maandag 16 t.e.m. donderdag 19 maart zijn volgende locaties the place to be:
De Universiteitshallen van 11u  tot 20u op maandag 16 en dinsdag 17 maart of naar het 
Gymnasium van 11u tot 20u op woensdag 18 en donderdag 19 maart! Bovendien is het 
Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek open van 8u30 tot 
20u!
We vragen wel om op voorhand een afspraak te maken via www.bloedserieus.be. 
Hierdoor zal je donatie zonder al te lange wachtrijen verlopen en hier worden we allemaal 
gelukkiger van.  Op deze website vind  je ook alle info omtrent de voorwaarden om bloed/
plasma te mogen geven, maar aarzel zeker niet om bij bijkomende vragen het Rode Kruis 
te  contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. Je vindt ons eveneens op 
Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk vind je de tijd om langs te komen, maar als 
het niet zou lukken: voel je vrij om op eender welk moment buiten de Bloedserieusweek 
het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken! Twijfel je of je wel bloed mag geven? 

Doe de donor-zelftest op http://www.bloedgevendoetleven.be/donorzelftest.php

Al onze donoren worden ook verwend met leuke avondactiviteiten en een gratis goodiebag 
vol fantastische spullen! Op maandagavond zullen de gekende liederen uit het groene 
boekje gezongen worden op onze cantus @ ZaMo (Doc’s bar). Io Vivat om 21u (deuren 
20u30, bier/cava: 9 euro of water: 4 euro).
Dit jaar kunnen donoren ook dinsdagnamiddag gratis naar de Interfacultaire Rockrally 
i.s.m. LBK @ tent voor Alma 3.
Dinsdagavond draaien we om 20u30 (deuren 20u15) de film ‘Boyhood” @ Auditorium Max 
Weber, (gratis voor iedereen).  Op woensdag ben je van harte welkom voor een portie 
humor tijdens een comedyoptreden van Preparee en David Galle om 21u (deuren 20u45) 
@ Auditorium Max Weber (bloedgevers: gratis, anderen: 10 euro). Op donderdagavond 
sluiten we de week spetterend af zo’n 250L gratis Bier op de enige echte 

Bloedserieus TD  i.s.m. LBK & Medica @ Albatros (deuren 22u)  Gratis voor donoren, 
anderen 4 euro m.u.v. leden LBK & Medica 3 euro.

Bloody friends, be there or be square!

Kom bloed geven! Elke druppel telt!

Het Bloedserieusteam
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IEEE SB Leuven robot-sumocompetitie 2015: laatste trainingssessie
Ma 9/3, 19u30 @ ESAT 02.58

Het is bijna zover, de IEEE SB Leuven robot-sumocompetitie 2015! Op maandag 9/3 
houden we de laatste oefensessie waar je je robot kan testen op een echt sumo veld dat 
zal gebruikt worden in de competitie. Het geeft je ook de kans om je strategie te testen 
tegen een van je toekomstige tegenstanders!

Tot dan!
Het Soirée pratique team

http://www.ieee-sb-leuven.be/node/369

IEEE SB Sumo Competitie 2015 - MA 16/3, 19u30 @ thermotechnisch instituut (naast 
theokot)
Volgende week maandag is het zover, de 2015 editie van de sumo competitie! Kom kijken 
hoe een tiental robots elkaar uitdagen in robot-to-robot battles. De laatste robot die in de 
ring blijft, wint een battle. Er zijn prijzen voor de beste drie robots, het beste bachelor team 
en de meest originele robot. De beste robots gaan naar de nationale competitie in Gent!

Meer info en inschrijven om mee te doen kan nog via:
http://www.ieee-sb-leuven.be/sumocompetition2015

Het Soirée Pratique team
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Raadsel van de week
Dieter (raadsel@vtk.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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Codex verloren
Ik ben mijn codex verloren op HoJa-cantus en ik zou deze graag terug willen, want er 
hangen nogal wat herinneringen aan vast. De eerlijke vinder wordt beloond met een bak 
bier. 

Jonas (jcodron@gmail.com)
Zie hem daar staan
Almachtige Stefaan
Een echte nymfomaan
Zie hem gaan met zijn banaan
Stefaan dat is een beest
Hij is hier langsgeweest
Om wat meisjes te versieren
En ze in bed te plezieren
Want zo is hij wel
Hij twijfelt niet en neemt ze snel
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JOBFAIR
VTK

12 MAART       BRABANTHAL LEUVEN
The next step to your future.

jobfair.vtk.be

The largest engineering recruitment fair in Belgium

AB InBev, ACA-IT, Accenture, AE, AG Insurance, AKKA Benelux, Alcatel-Lucent, Alten, 
Altran, Antwerp Management School, Antwerp Space, ArcelorMittal, Artes Roegiers, 
ASML, Atlas Copco, Barco, BASF, Besix, Borealis, bpost, brainport Develoment, Cap-
gemini Belgium, cargill, cegeka, CFE, Cisco, Cognizant, Colas, Colruyt Group, DAF 
Trucks, Delaware Consulting, DEME, EASI, Eastman, Eiffage, Elia, Engibex, Esko, Euro-
clear, Exellys, Experis, ExxonMobil, Franki Construct, GDF Suez, Groep Van Roey, 
Grontmij, HR Rail, Hudson, IFP School, Imec, Ipcos, IPS Belgium, Jacobs, Jan De Nul, 
Janssen Pharmaceutica, KBC ICT, LMS International, Luciad, Mainsys, MATIS Benelux, 
MediaGeniX, Melexis, Monsanto, Nalys Group, Nobel Biocare c/o Medicim NV, NXP 
Semiconductors Leuven, OM Partners, Onsemi, ORMIT België, PEC, Pfizer, POM We 
are chemistry, Prodrive B.V., Punch Powertrain, QinitiQ Space, Real Impact Analytics, 
Sabic Europe, Shell, Sioux, Skyline Communications, Sopra Banking Software, Strabag, 
Strand Associates Consulting BVBA, Swift, Talent Planet, tec IT, test-aankoop, TMC, 
Total, Tremec, Twipe Mobile Solution, Umicore, Unilin, Vanderlande, Vlerick Manage-
ment School, Wimble Manufacturing, Xelvin, Xenit


