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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (10/11)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (11/11)
20u00

22u00-...
Deadline CV Screening
CIT-Party ‘t ElixIr

Dinsdag (12/11)
18u00-... Massacantus Tent voor Alma 3

Woensdag (13/11)
22u00-5u00 Peda-avond ‘t ElixIr

Donderdag (14/11)
12u00-14u00
17u00-21u00

19u30-1u00

Halftime Croquesverkoop
Stagefair

Kanepolis filmavond

Theokot
C a m p u s b i b l i o t h e e k 
Arenberg
Theokot

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (11/11)
Theokot GESLOTEN
Cursusdienst GESLOTEN

Theokot
Theokot

Dinsdag (12/11)
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10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (13/11)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (14/11)
10u30-14u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst 

Theokot
Theokot 

Vrijdag (15/11)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Het is zover, de schachtjes zijn geen schachten meer, super! Ik moet eerlijk bekennen dat 
een walm van nostalgie me bij de keel greep toen ik al die schachtjes hun doopgelofte 
hoorde afleggen: de tijd vliegt echt vooruit in Leuven en voor je het weet ben je afgestudeerd!  
Agenda volgende week: FPOC, massacantus, LOKO en Stura AV. 

Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Het weer zat afgelopen week niet echt mee, maar naast de regen vloeide ook het bier 
rijkelijk. Onze kleine kalveren zijn ondertussen al wat grotere kalveren en ze mogen trots 
zijn want ze hebben dat goed gedaan! Ze laten er bovendien - zoals het een deftige 
viervoeter betaamt - geen gras over groeien. Binnenkort is het weer kanweek en kunnen 
ze samen met de tweedejaars laten zien waar ze toe in staat zijn. Kanweek, doe dat goed! 
Ik ben alvast benieuwd.
Weetje van de week: Indien je met de fiets van blok 6 naar onze fakbar gaat, kan je best 
via de looppiste rijden (dus rechts van het sportkot). Zo bespaar  je ongeveer 10 seconden 
tegenover de weg links van het sporkot. Dit weetje van de week kwam tot stand door Daan 
Nilis en Wout van Dooren, twee (ex-)schachten van de 6-0.

Jeroen (vice@vtk.be)

Sport
Muurklimmen

Wil je je grenzen verleggen? Wil je nieuwe hoogtes bereiken? Klim je zo graag als een 
aapje? Dan is muurklimmen zeker iets voor jou!
Op woensdag 13 november gaan we met VTK naar klimzaal Hungaria voor een avondje 
muurklimmen. We beginnen eraan om 20u00 en het eindigt om 22u00. Als je met ons 
meegaat krijg je een mooie korting op deze initiatie. Voor leden kost dit namelijk slechts 
€2 en voor niet-leden €3. Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar dus snel zijn is de 
boodschap! Klimzaal Hungaria, sinds 1990 een begrip in Leuven, heeft een stevige 
reputatie op het vlak van veiligheid, initiaties, routebouw en het werken met groepen. 
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Met een tophoogte van 22 meter is de zaal uitermate geschikt om continuïteit te trainen, 
blokkracht krijg je bij in een aparte blokruimte, en weerstand bouw je op in de diverse 
overhangende wanden. De totale klimoppervlakte is 750 m², waarbij 30 touwen en meer 
dan 120 routes klaarliggen voor de enthousiaste klimmer.
Praktische info:
 -Waarisda? Klimzaal Hungaria. Engels Plein 15, 3000 Leuven
 -Wanneerisda? Woensdag 13 november, 20u00 (aanwezig om 19u45! )
 -Wakostda? €2/€3 L/NL – Inschrijven kan elke middag tussen 12u30 en 13u30 @  
 theokot

Sport (sport@vtk.be)

24 urenloop: prijzen
Elke loper die minstens 1 rondje van 1’28” of minder heeft gelopen, mag woensdagmiddag 
tussen 12u00 en 14u00 zijn drinkbus met VTK logo komen halen in het Theokot. Alle 
andere prijzen en klassementen zullen in de loop van deze week worden bekendgemaakt!

Sport (sport@vtk.be)

Fakbar 
Fak open om 22.00 & Saison

Zoals de titel al laat uitschijnen, zal onze geliefde fak vanaf nu elke dag pas open zijn 
vanaf 22u00 ipv 21u00. Maar niet getreurd, dit is de ideale reden om nog eens een gratis 
vat weg te geven! Dit vat zal donderdagavond gegeven worden! Ook zal er vanaf deze 
week als speciaal bier Saison te verkrijgen zijn!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

 
Peda-avond in ’t ElixIr

Ook deze woensdag zakken de grieten van de Pedagogische kring weer af naar onze fak 
en dit keer met het thema “Mexican Night” met despi’s aan €1.5! Allemaal afkomen dus om 
er zo een epische avond van te maken als onze Mexican Night!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Onderwijs
Info VTK Bureau

Op 30/10 heeft het bureau zich weer gebogen over enkele onderwijstopics en is er 
besloten dat we ten eerste voorstander zijn van een taaltest voor docenten maar dat deze 
inhoudelijk herzien moet worden. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar het uitzoeken 
of assistenten minsten het Nederlands of het Engels goed machtig zijn. Ten tweede heeft 
het bureau zich uitgesproken tegen de nultolerantie in de master en willen we dat er 
uitgezocht wordt of teruggaan naar een soort deliberatiesysteem mogelijk is. Verder was 
er een voorkeur om de giscorrectie te laten afschaffen zoals in Gent en bovendien was 
men unaniem tegenstander van meerkeuze-examens in het algemeen.
Verder willen wij melden dat er deze week (13/11) voor de verandering GEEN bureau zal 
doorgaan, maar pas de week daarna (20/11).

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Cultuur
Kwis 2

Je hersenen nog niet genoeg gepijnigd in de les? Wil je tonen dat je naast beauty ook over 
een stevige portie brains bezit? Moet je je eer herstellen of verdedigen na kwis 1? Kom 
dan zeker met 3 slimme vriendjes en €4 naar onze tweede kwis van het jaar op maandag 
18 november. De kwis zal starten om 20u in 200G 00.01. De top 5 krijgt mooie prijzen en 
plaatst zich voor de finale kwis. Inschrijven kan op on.vtk.be/kwis.

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Groot Dictee der Leuvense Studenten
Het Groot Dictee der Leuvense Studenten staat weer voor de deur. Kom bewijzen dat 
ingenieursstudenten zeker zo goed kunnen spellen als onze collega’s van Letteren! Het 
Groot Dictee gaat dit jaar door op 20 november, om 20u in Aula Pieter De Somer. Niemand 
minder dan Jan Becaus zal jullie de tekst, geschreven door William Van Belle, dit jaar ten 
gehore brengen. Verder laten we jullie uiteraard ook in de pauze niet in de steek, er zal 
een receptie zijn, alsook een selectie kortfilms aangeboden in samenwerking met Cinema 
ZED. Scharrel dus al je vrienden bij elkaar en oefen je nette handschrift alvast thuis, 
we zien jullie daar! Inschrijven kan vanaf maandag 4 november en kost €2,50 (€2 met 
cultuurkaart).

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Pokerchamp 2
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl iedereen 
even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van deze wereld 
gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het meest verdient. Om 
de competitie wat interessanter te maken werken we met 3 kwalificatie-toernooien en 1 
ultieme finale.
De tweede Pokerchamp zal doorgaan op 25 november 2013 in het Theokot om 20u00 
uur. Inschrijven is verplicht op www.vtk.be/on/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor 
leden en 1.5 euro voor niet leden en er zijn natuurlijk prijzen te winnen. De eerste 20 gaan 
ook door naar de finale pokerchamp!

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Stagefair 14 november

Beste derde- en vierdejaarsstudenten! 
Op donderdag 14 november vindt zoals gewoonlijk de jaarlijkse Stagefair plaats in de 
Campusbibliotheek Arenberg, waar bedrijven zichzelf en hun beschikbare stageplaatsen 
kunnen voorstellen. 
Dit jaar kunt u genieten van volgende bedrijven:
 -Exxon Mobil
 -Arcelor Mittal
 -Roegiers & Co.
 -BASF
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 -McKinsey
 -Procter & Gamble
 -Alcatel Lucent
 -Cochlear

Alle studenten die geïnteresseerd zijn in stages bij deze bedrijven, of stages in het 
algemeen, zijn welkom vanaf 17u. 
Er zullen ook stagecoördinatoren van verschillende departementen aanwezig zijn om 
verdere informatie te geven.

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

CV Screening
Beste laatstejaar,
op dinsdag 26 november 2013 komen professionele recruiters van Xelvin naar de 
campus om feedback te geven op jullie persoonlijk CV. Xelvin is een Nederlands 
detacheringsbureau dat gespecialiseerd is in technische profielen met een uitgebreide 
knowhow over human resources. Ze zullen 10 tot 15 minuten uitrekken om feedback te 
geven op de lay-out, inhoud en structuur van je CV. Om de screening zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, vragen we je om voor maandag 11 november om 20u00 je CV te uploaden 
op on.vtk.be/cvscreening.

Meer info over alle mogelijkheden die Bedrijvenrelaties aanbiedt om jouw CV een boost te 
geven, kan je terugvinden op on.vtk.be/mijncv.

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Activiteiten
Donderdag 19u30-01u00 Kanepolis Filmavond

Als voorbereiding op Kanweek houden we een mega gezellig filmavondje in het thema 
Fantasy! Vanaf 19u30 welkom in onze Kanepolis, het Theokot! De eerste film (Narnia) 
gaat van start om 20u en voor de laatkomers begint er nog een tweede (The Hobbit) om 
22u45. Gratis inkom en bovendien lekkere snack’s (bitterballen, popcorn, chips) en drank 
te verkrijgen!

Zondag (17/11) - Donderdag (21/11)  Kanweek
En de week erna is het dus eindelijk Kanweek! We gaan gewoon verder in het thema met:
- zondag 17/11, 22u: Faktasy fakfeestje met cocktails en plezier @’t ElixIr
- maandag 18/11, 21u: Karaoke Knight zangstonde @Theokot
- dinsdag 19/11, 18u: Hotdogs en (K)ander lekkers @grasplein voor gebouw 200A
- dinsdag 19/11, 21u: (Drank)Kanspelen met de nodige drank en wat alcohol @Theokot
- woensdag 20/11, 20u30: An Unexpected Kantus, dus iets helemaal anders @Waaiberg
- donderdag 21/11, 22u: Winter Is Coming DubbelTD met Medica @Social Club (boven 
Barvista)
- maandag 25/11, 21u: Beerpong Kantest omdat we er maar niet genoeg van krijgen! @
Alma 3
Tickets voor de cantus en TD zijn vanaf donderdag ‘s middags in VVK @Theokot. 
Inschrijvingen voor het beerpong toernooi volgen. Allen present!

Kanweek (kanweek@vtk.be)
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 Revue
Nu we weer een iets langer weekje achter de rug hebben, 
hadden de proffen iets meer tijd om hun volgende grappige uitspraak te doen. 
Hierbij een kleine selectie:

“Geen enkele base is sterk genoeg om een proton van een koolwaterstof te halen, 
zelfs Sinterklaas kan dat niet!” (Mario Smet bij organische scheikunde in het tweede jaar 
burgie)

“Onafhankelijke bekrachtiging, ook wel bekend als ‘De Wever’-schakeling” (Ronnie 
Belmans in het derde jaar elektrotechniek en werktuigkunde)

“Zijn er Chinezen in de zaal?” [ 2 studenten steken hun hand op ] “Ah ja, ik ga dit jaar 
iets trager gaan want ik denk dat dat voor de anderen vorig jaar Chinees was.” (William 
D’haeseleer in het derde jaar werktuigkunde)

Heb je zelf nog leuke uitspraken? Mail ze ons gerust: revue@vtk.be
Revue (revue@vtk.be)

Varia
Halftime Croquesverkoop 

Heb je geen zin om zelf te koken? Geen probleem. Halftime helpt je uit de nood en maakt 
voor jou op donderdag 14 november vanaf 12u croques aan het Theokot. Er is keuze 
tussen croque monsieur (€0.80), croque hawai (€1) en croque met zalm & kruidenkaas 
(€1). Dus kom zeker langs bij ons en eet je buikje rond. 

Halftime (halftime@vtk.be)

Nachtwerk
Een avond met lekkere cocktails, zwoele sfeer en muziek om je vingers bij af te likken. We 
hebben voor u de ideale combinatie dj’s klaargestoomd die jullie de hele avond gaan laten 
dansen, swingen en shaken what ya mama gave ya! Een karige mix van de fijnste muziek 
die in en rond Leuven in ontwikkeling is. Hou je dansbenen klaar, en wees van de partij! 

Triplex (triplex@vtk.be)

EUROAVIA Lezing: The Rosetta Mission, or how to catch a Comet
Op dinsdag 12 november organiseren we een lezing over Rosetta. Dit is een ruimtesonde 
van de ESA die onderzoek moet verrichten naar de komeet die onder vrienden bekend 
staat als 67P/Churyumov-Gerasimenko.  De sonde werd gelanceerd in 2004 en zal in 
2014 de komeet bereiken.  De lezing wordt gegeven door Prof Vandepitte en start om 
19h30 in BOKU 03.10 . Naar goede gewoonte is er nadien een gratis receptie voorzien.

Meer info op: leuven.euroavia.eu of op onze Facebook pagina.

Samuel vandewaeter (samuelvandewaeter@hotmail.com)
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Wednesday, November 27, 2013 
 10:00 until 17:30

   Belgian Nuclear Research Centre
SCK•CEN,  Club-House, Boeretang 201, 2400 Mol

Shuttle bus from the station of Mol to SCK•CEN’s Club-House is foreseen

More information & registration:
www.sckcen.be/bnen

Register before November 17, 2013 //  Limited to 60 participants // Reimbursement of train tickets

Yes-I-Do!

Do you want to become
a nuclear expert?

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

Morning programme // Free breakfast // Presentations by  young nuclear experts // Free lunch
Afternoon programme // Technical visit to a nuclear laboratory of your choice // Reception with free drinks

Visit a nuclear laboratory!

Discover the BNEN programme!
Belgian Nuclear higher Education Network
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Groepje vrienden
Beste trouwe leden, medewerkers, doopmeesters, poc’ers, revue’ers, burgies en archies 
in het algemeen, mogen wij even uw aandacht. Deze woensdag is iedereen met een 
hart voor VTK welkom op de eerste vergadering van ons groepje vrienden. Wie mee wil 
bouwen aan de toekomst van onze prachtige kring, wie niet bang is om zich in te zetten en 
daarbij nog een pak nieuwe vrienden te maken, is van harte welkom op woensdag 13/11 
om 20u00 in BOKU 03.10 om zijn of haar ambities kenbaar te maken en samen met ons 
van start te gaan. Tot dan!

5 vrienden (die gingen eens op zwier)

Bloedserieus
Dear blooders and sisters,
Can I have your attention for an important and useful message please!
Every passing moment a lot of people, especially students like you and me, are in 
desperate need for blood transfusions. For many of us this valuable liquid is lifesaving, a 
priceless gift, and we have to (and luckily also càn) rely on numerous donations from our 
blood donors. But unfortunately each year many donors have to withdraw, for example 
because they have reached the age limit, and that’s why we have an urgent need for 
new donors! Through this message we try to convince more people to give blood and 
we challenge them to smash the record of last year: in the week of Bloedserieus from 
Monday the 18th November 2013!
It will be a week full of fun, full of joy, but especially full of blood! Please find your way in 
great numbers to:

The halls of the University from 11h00 till 15h00 and from 16h00 till 20h00 on Monday 
and Tuesday and to the Gymnasium from 11h00 till 15h00 and from 16h00 till 20h00 on 
Wednesday and Thursday! In addition the Blood Transfusion Centre in Gasthuisberg 
will be open this whole week of Bloedserieus from 8h30 till 20h00!

For convenience’s sake it’s useful for you to subscribe beforehand on the following website: 
www.bloedserieus.be! Here you can also find all the information concerning the conditions 
to give blood, but do not hesitate at all when something is not clear to contact the Red 
Cross via bloed@rodekruis.be or to call the following phone number: 016/31.61.61. You 
can find us on Facebook as ‘Bloedserieus Leuven’. Hopefully you can find the time to pass 
by, but if it’s not possible: feel free to visit the Blood Transfusion Centre at any moment, 
even after the week of Bloedserieus!

For all blood donors lots of fun evening activities will be organized during this week and 
each donor will receive a free goodiebag:

On Monday evening there is an intriguing Bloody Quiz @ Alma 3 (doors open at 20h30, 
quiz starts at 21h00; this quiz has unfortunately already reached the maximum number of 
participants, but all the registered persons of course are more than welcome).
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On Tuesday evening we show the movie ‘The Broken Circle Breakdown’ at 21h00 @ 
Auditorium Parthenon (MSI 03.18, Erasmusplein 2, Leuven) (free for everyone). A top 
class movie that can’t be missed!

On Wednesday we continue to spoil our blood donors from 21h00 onwards (doors open at 
20h45) with an hilarious performance from Preparee and Thomas Smith @ Auditorium 
Max Weber (Parkstraat 51, Leuven) (blood donors: free, others: 10 euro).

And finally Thursday night, we organize an evening of pool billiards for the first time from 
19h00 onwards! 

All blood donors are welcome to play free games of pool at Downtown Jack (Parkstraat 
40, Leuven). Each donor will receive a free drink, so it promises to become a nice evening 
and a fun end to this amazing week of Bloedserieus! The tables are reserved, the material 
awaits you, so come and show us your talent and skills! For those who want to be certain 
they have a table reserved: subscribe yourself and the rest of your group via docs.google.
com/forms/d/19ZmfqGWNP_aMsI-ngr0BAyRKShGOCViRwbY_7ZtJf98/viewform. All the 
participants of course need to have donated blood or plasma!

Bloody Friends, we’ll see you then!
Come and give blood! Because each drop of blood can help save a life!

The Bloedserieus team

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)

Dinsdag 18u30-20u30 ‘Workshop Wetenschappelijk Schrijven’ 
@ ESAT lokaal 00.57

YERA organiseert een workshop ‘Wetenschappelijk schrijven’ voor studenten. Deze 
workshop staat onder de professionele begeleiding van Jan Provoost, en zal je veel 
bijbrengen over het schrijven van een wetenschappelijke tekst. De workshop is interactief 
en bevat handige tips & tricks. Zeker interessant voor de thesisstudenten onder ons!
De workshop gaat door in ESAT lokaal 00.57 op dinsdag 12 november vanaf 18u30, en 
zal 2 uur duren. We vragen een bijdrage van €2 per student (ter plekke te betalen). Het 
aantal plaatsen is beperkt om de workshop interactief te houden. Schrijf je dus snel in op 
onze website http://www.yera.be/events/
Tot dan,

YERA (pr@yera.be)
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Raadsel week 8
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 wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet gewonnen? Geen 
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Welke bekende persoon hoort bij onderstaande foto’s?

            W

 
Winnaar raadsel vorige week

Antwoord raadsel week 7:
Je kon hier gewoon de prijs van een bepaald aantal kranten nemen, en dan bepalen 
hoeveel escortes er nodig zijn om die prijs (afgerond) te evenaren. Omdat de escortes 
belachelijk veel meer genot voortbrengen dan het lezen van een krant, is deze curve 
maximaal bij een absoluut minimum aan kranten. We kopen dus gewoon 100 kranten aan 
€1,3 per stuk, en huren dames in tot ze meer dan €1300 kosten.
De meisjes zijn net duurder vanaf de 68e, aan €1314,17, en dit geeft dan een totale 
genotswaarde van 68100 kranten-equivalent. 

Voor de mensen die de humor van Hendriken of De Morgen niet kennen, of graag nog 
eens genieten van de heren van De Neveneffecten:  on.vtk.be/hendrik

We hebben helaas geen correcte oplossing doorgekregen, dus vallen er geen prijzen te 
verdelen!

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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