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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (21/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

20u00 - ...

Infoavond citytrip Wenen

Theokot

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

20u00 - ...

24 Urenloop

Universitair sportcentrum

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

... - 20u00

24 Urenloop

Universitair sportcentrum

21u00 - ...

24u overwinningsfeestje

‘t Elixir

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (22/10)

Dinsdag (23/10)

Woensdag (24/10)

Donderdag (25/10)
21u00 - ...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (22/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst open

Theokot
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Dinsdag (23/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst open

Theokot

Woensdag (24/10)
Theokot GESLOTEN
Cursusdienst GESLOTEN
Donderdag (25/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Vrijdag (26/10)
10u30-14u30

Woordje van de praeses
Alweer een hele toffe week! Met Campus Tour als hét feestje van het eerste semester
en een nachtelijke uitstap naar Leuven Station als ander curriculair hoogtepunt! ;) Enige
jammerlijkheden waren dat onze teergeliefde Roxane, alias de kar, eventjes op intensive
care heeft gelegen en dat mijn thesisassistent een enorme stockpile aan leesvoer heeft
doorgemaild. Maar laten we het positief bekijken, nu ik in de Veto heb gestaan, heb ik
tenminste functioneel behangpapier voor boven mijn bed! ;) Deze week allemaal paraat
voor het moment suprême van het jaar: de 24 urenloop! Wij gaan winnen! 1 . 2 . 7 . Alles
geven .. Olé olé olé olé, wij zijn van VTK!
Quote van de week: “Zet die ploat af!” - William D’Haeseleer, naar een idee van Bart De
Wever.
Steeds ter uwer beschikking tussen 12 en 5 (am ;) )!
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Terwijl Rien net moet beginnen aan zijn thesis, besef
ik al een maand dat ik hopeloos achterloop. Maar
daar zijn natuurlijk goede redenen voor: vorige week
een memorabele soirée alcolique in Alma 2 en nu
dinsdag het startschot van de 24-urenloop. Port uw
schachten om te gaan lopen, gij allen, want dit is een
niet te missen kans om korte metten te maken met
die EPO-JANETTEN!
En voor die enkelingen die zich afvragen wat er in
het Veto-interview van onze praeses te lezen viel; hij
gaat bruggen bouwen!
Tot op het VTK-standje,
Marvin (vice@vtk.be)
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Sport
24 Urenloop
Do i have to say more! Deze week is het zover, onzegrote queeste naar eindeloze roem.
Wat willen we doen? WINNEN! Wat gaan we doen? WINNEN! Zeven jaar geleden is
het ondertussen, dat we zij-die-sport-”studeren” konden verslaan, maar elk jaar is het
weer verschrikkelijk nipt. Kom allemaal lopen of onze lopers aanmoedigen op het grootste
studentenevenement van het land (en laat ons eerlijk zijn, dit overtreft niemand in de hele
wereld!). Ons standje belooft er weer fantastisch uit te zien, en ook Existenz heeft belooft
de culinaire afspraak niet te missen.
Voor de lopers die nog motivatie zoeken:
Tombola: zeer mooie prijzen te winnen!
Per rondje dat je loopt onder 1.30= “Tombola Lotje”.
Onder 1’25” = 2 Lotjes.
Onder 1’20” = 3 Lotjes.
Extra lotje als gelopen op een moeilijk moment (bepaald door VTK).
Maximaal één prijs per persoon.
Groepje vrienden: met 5 mensen zoveel mogelijk rondjes proberen te lopen onder de
1.30. Minstens 1 iemand die burgie/archie studeert.
Rondjes onder 1’30” in die uren of op een moeilijk moment bepaald door VTK = 2p.
Buiten gekozen uren onder 1’30” = 1p.
Meeste punten = winnaar.
Prijzen:
Weekend Activiteit voor jullie groepje.
Volledig vat in ‘t ElixIr.
Half vat in ‘t ElixIr.

Inschrijven: http://vtk.be/run/group
Reeksencompetitie: de reeks met het meeste rondjes onder 1’30” wint een vat.
Snelste rondje van de 24 Urenloop: Waardebon €25 winkel naar keuze
Meeste rondjes onder 1’30” van de 24 Urenloop: Waardebon €50 winkel naar keuze, €30
voor de tweede, €20 voor de derde.
Robin (sport@vtk.be)
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Skireis
Dwarrelende witte vlokjes en diepe zachte sneeuw. Ook dit jaar organiseert VTK weer een
fantastische skireis.Skiërs en snowboarders kunnen zich overdag weer volledig uitleven
op de prachtige pistes van La Plagne (220km piste) en ‘s avonds feesten op de vele
afterparties en après-ski’s . De skireis valt tijdens de lesvrije week van 1 tot 10 februari.
Voor een basisprijs van 459 euro kan je al mee! Meer info over wat je hiervoor krijgt vind
u terug op de website.
Het eerste inschrijvingsmoment is reeds achter de rug, maar niet getreurd, er zijn nog
plaatsen! Een tweede inschrijvingsmoment staat gepland volgende week, een concrete
datum zal weldra worden bekendgemaakt! Als u nog vragen heeft, twijfel dan niet en mail
naar skireis@vtk.be
Ski-team (skireis@vtk.be)

Activiteiten
Verloren voorwerp
Op schachtenverkoop is een rugzak verloren gegaan. Die is laatst gezien rond 00u15
naast de toog van de Waaiberg tussen een hele hoop rugzakken. Het rugzak is grijs met
zwart en fel geel en blauw en van het merk quicksilver. Er zaten vooral veel waardevolle
spullen is en daarom zal de eigenaar je eeuwig dankbaar zijn als je hem meer informatie
zou kunnen geven (mailen naar schachtenmeester@vtk.be).
Kai(schachtenmeerster@vtk.be)
Familie- en vriendencantus
Beu om je zotte cantus verhalen thuis te vertellen aan mensen die het helemaal niet
snappen? Je wil je grootouders eindelijk laten zien waarom je die stokoude liedjes zo
perfect kan meezingen? Of, je wilt gewoon eens cantussen met je vrienden uit andere
studentensteden? Voilà, je krijgt nu een kans op vrijdag 9 november. Familie- en
vriendencantus gaat door in de Waaiberg. Deuren: 20u00, Io Vivat: 21u00. Je kunt je
inschrijven door een mail te sturen naar activiteiten@vtk.be met vermelding van je naam,
aantal familieleden/vrienden die je meeneemt en wat iedereen gaat drinken. Je kunt je ook
via de VTK site inschrijven (https://www.vtk.be/nl/page/cantus/). Prijzen: Bier - €9/13 (L/
NL), Water - €3/5 (L/NL). Laat aub ook iets weten als jij je wilt uitschrijven.
Michelle (activiteiten@vtk.be)

Theokot
Na het eerste Theokot Café van het jaar, gaan we het deze week iets rustiger aan doen.
Aangezien we woensdag met zijn allen gaan lopen voor VTK, is het Theokot dan niet
open. De hongerigen kunnen lekker eten op het eetstandje van Existenz.
Broodje van de week: Malibu
Theokot (theokot@vtk.be)
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Cultuur
Interfacultaire Rockrally 2013
Wat? Het IFR, vroeger bekend als het IFS (Interfacultair Songfestival), is een rockrally met
een lange traditie binnen het Leuvense studentenleven. Hierin worden de verschillende
kringen tegen elkaar opgezet in een muzikale competitie, die uitmaakt welke kring de
meeste artistieke capaciteiten heeft. Elke kring kan 1 band afvaardigen, die het dan tegen
wordt georganiseerd als slotevenement van de Participation Week. De winnaar van de
rockrally mag zich terecht de beste band uit het Leuvense studentenmilieu noemen, en
wordt beloond met een fantastische prijs. Om te beslissen wie VTK mag vertegenwoordigen
houden wij ook nog een pré-selectie in ’t ElixIr op 7 november.
Regels: 1 band/artiest per kring mag deelnemen, waarvan minstens 1/3e leden lid zijn
van de kring, waarbij er steeds naar boven wordt afgerond. Elke band dient minstens
één eigen nummer te brengen. Bands die al eens hebben deelgenomen mogen opnieuw
deelnemen, zij het wel met volledig nieuw materiaal.
Willen jullie ons vertegenwoordigen? Mail als de bliksem naar cultuur@vtk.be vermeld
bandnaam en bandleden en verdere informatie zal volgen.
Katja (cultuur@vtk.be)
Citytrip naar Wenen
Goed Nieuws! VTK plant dit jaar een geweldige citytrip voor jullie. Dit jaar trekken we naar
Wenen. Wenen de stad van Mozart en Sissi, met mooie straten en gebouwen en een
bruisend nachtleven. De reis gaat door in de lesvrije week van 2 tot 5 februari (zaterdag
tot dinsdag) en is inclusief de vliegreis, overnachting met ontbijt en verschillende cultureel
interessante bezoeken en rondleidingen. Uiteraard voorzien we ook voldoende vrije tijd
waarbij je de stad zelf kan ontdekken. Wil je iets meer weten over deze reis? Kom dan
deze maandag (22 oktober) om 20u naar het Theokot voor een vrijblijvende infoavond!
Mocht je nog vragen hebben: spreek zeker eens iemand van Cultuur aan of mail naar
cultuur@vtk.be. Hopelijk zien we jullie allemaal daar!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Een drukke week
Deze week is er weer heel wat te doen. Zondag avond is er naar gewoonte Happy Hour.
Maandag komt Triplex (3e bach archies) een feestje bouwen. Dinsdag zijn wij open voor
de dorstige lopers/loopsters die wel zin hebben in een frisse pint. Spring dus gerust
eens binnen als je van de 24 urenloop terug onderweg naar je kot bent! Woensdag is
het overwinningsfeestje met de gratis vaten die we zullen winnen op de 24 urenloop!
Donderdag komt farma opnieuw openhouden, ook zeker niet te missen. Kort gezegd, elke
dag feest!
Onze FakIr wedstrijd loopt ook nog steeds verder, kom je CTS Scotch drinken en maak
kans op een toffe prijs. Deze week is het ook de laatste week dat we onze typische
Antwerpse streekbieren aanbieden, vanaf volgende week zijn het de Limburgse bieren
die je in onze fakbar kan vinden.
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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contact : veerle.dewever@chem.kuleuven.be

Participate in the iGEM
synthetic biology competition
Join the KU Leuven team!
Info sessions 2013 competition
October 24 , 7.00 pm Landbouwinstituut
Auditorium Jozef Heuts (00.215)
th
October 25 , 7.00 pm Gasthuisberg, Onderwijs & Navorsing II
Auditorium BMW3 (04.216)
th
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www.bioscenter.eu

Cursusdienst
Ook Cudi loopt!
De voorbije weken zijn heel druk geweest. Toch zijn er nog een hoop cursussen die op
hun nieuw baasje liggen te wachten. Dus indien je (tussen al het lopen door) tijd vindt
komen draaien wordt steeds geapprecieerd! Dus haast je naar de shiftenpagina en
schrijf je in. De meeste artikels zouden nu ongeveer in ons systeem moeten zitten. Denk
je dat er toch nog iets op je lijstje ontbreekt, laat het ons dan gerust weten. Tot slot willen
we dinsdag en woensdag meer exemplaren van de cursus “loop-een-rondje” verkopen
dan apolloon. Dus rep je naar de piste om jouw exemplaar op te halen!
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Varia
Roeien
Roeien is een fantastische en complete sport. Wij roeien, onder andere met enkele (ex-)
burgies, in Brussel en zijn op zoek naar een paar nieuwe ploeggenoten. De wintertraining
is begonnen: gymtraining op dinsdag- en donderdagavond, roeien op zaterdag en zondag.
Het gymprogramma kan ook in Leuven of andere dagen afgewerkt worden. Vanaf februari/
maart roeien we ook tijdens de week op het water. Interesse? Aarzel niet om een mailtje
te sturen voor meer informatie.
Bart (bart.verleye@cs.kuleuven.be)

Een onmisbaar event voor wie begaan is met het gebruiken, verbruiken en
hergebruiken van grondstoffen en materialen:
Op woensdagnamiddag 28 november organiseert de Faculteit Ingenieurswetenschappen
van KU Leuven het jaarlijkse Arenbergsymposium dankzij de Van Cauterenleerstoel. Het
thema dit jaar is ‘Gouden afval: grondstoffen van morgen’. Sprekers van de universiteit en
uit het bedrijfsleven zullen nieuwe inzichten bieden op de problematiek rond natuurlijke
grondstoffen versus technologisch afval. We verwelkomen gastsprekers van o.a. Philips
TP Vision, WorldPC en Umicore en Julian Allwood van de University of Cambridge. Meer
informatie op https://eng.kuleuven.be/vancauterenleerstoel/2012/programma

Keuzedag bach
Voor bachelorstudenten (algemene richting) die voor de eerste keer vakken uit de 2e fase
opnemen of hun hoofd/nevenrichtingkeuze nog moeten maken organiseert de Faculteit
een infosessie en infomarkt op woensdagnamiddag 7 november. Meer informatie op
https://eng.kuleuven.be/studenten/infoBa2.html
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USO
Na haar concertreis naar Wenen, geeft het USO haar jaarlijkse reisconcerten. Deze gaan
door op 8 en 9 november in de Pieter De Someraula, in de Charles Debériostraat 24. Om
20u gaan we van start met ons programma:
- Ouverture 1812, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
- Celloconcerto nr. 1, Dmitri D. Sjostakovitsj met soliste: Karen de Meyer (faculty star)
- Symfonie nr. 2, Sergej Vasilijevitsj Rachmaninov
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de USO-leden of bij de Dienst Cultuur van de KU Leuven (tel.
016/320.340).

ORI
ORI, de Belgische organisatie voor ingenieurs- en studiebureaus organiseert dit jaar voor
de derde keer een internationale wedstrijd waarbij studenten 2 dagen lang brainstormen
en werken aan de Stad van de Toekomst. Ze zoeken multidisciplinaire teams van 5
personen die op 12 en 13 november een project uitwerken. Het gaat om masterstudenten.
Hoofdzakelijk ingenieurs (alle disciplines) en architecten. Aanvullen met andere disciplines
is een meerwaarde.
De wedstrijd gaat door in Leuven (domein La Foresta). Gratis overnachting, eten, drinken,
… is voorzien.
Meer info op http://europolis2050.be
En op https://www.facebook.com/europolis2050
2nd Soirée Pratique: Build your own robot: Motor Control - Maandag 22 oktober,
19u30, ESAT lokaal 02.58
In de volgende Soirée Pratique, deze week maandag 22 oktober, bekijken we de ‘power’
van onze robots: motoren en hoe ze aan te sturen. Voor deze sessie heb je een Arduino,
motoren, een motor controller en een laptop nodig. Indien je dit niet hebt, kan je dit
bestellen op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/104.
Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/78. Ook diegene die vorige
sessie gemist hebben nog steeds welkom!
IEEE SB Soirée Pratique team
3th Soirée Pratique: Build your own robot: Sensors - Maandag 5 november, 19u30,
ESAT lokaal 02.58
Nadat we onze robot een ‘brain’ en motoren hebben gegeven, is het tijd om het te laten
‘zien’. Op maandag 5 november voegen we sensoren toe aan onze robots. Hiervoor heb je
een Arduino, sensoren en een laptop nodig. Indien je dit niet hebt, kan je dit bestellen op
http://www.ieee-sb-leuven.be/node/104.
Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/82.
IEEE SB Soirée Pratique team
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Nieuwe Faculty STARs gezocht!
Na de succesvolle eerste editie gaan de Dienst Cultuur KU Leuven en de 13 faculteiten
opnieuw op zoek naar Faculty Student Artists in Residence. Ben je creatief bezig
dans, design, performance of een andere kunstvorm? Dan is dit je kans om voor jouw
faculteit te schitteren, solo of in groep. Elke faculteit zal zijn Faculty STAR koesteren als
huiskunstenaar op diverse gelegenheden. Met een groots slotevenement op 16 mei.
Je staat ook niet alleen met je talent: elke Faculty STAR krijgt professionele begeleiding
van een meter of peter uit de Leuvense cultuursector.
Wil jij dit academiejaar het artistieke gezicht worden van jouw faculteit? Je inschrijven of
iemand voordragen kan tot 9 november 2012.

Eigen item
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)

Raadsel week 5
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 een
nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Een dief komt voor een kluis met m rijen van n draaiknoppen, die elk onder een andere
willekeurige hoek staan. Op de kluis ligt een A3-blad met de woorden: “Als alle knoppen
naar boven wijzen, gaat de kluis open.” Precies werken is geen probleem voor de dief,
erger is dat wanneer hij aan één knop draait, alle knoppen in dezelfde rij en kolom als die
knop meedraaien onder exact dezelfde hoek. Geef alle waarden van m en n waarvoor
de dief de kluis altijd kan openmaken (onafhankelijk van de beginstand van de knoppen).
Lauren (raadsel@vtk.be)
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