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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (14/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Looptraining

Piste

VTK Kwis 1

200G - 00.01

12u45 - ...

Vergadering Kanweek

BOKU 3.22

19u15 - ...

Careerevening

Aud. Max Weber

20u00 - ...

Looptraining

Piste

20u00 - ...

Inschrijvingen skireis

Theokot

Maandag (15/10)
20u00 - ...
20u00-23u00
Dinsdag (16/10)

Woensdag (17/10)
12u45-14u00

VTK Bureau

BOKU 4.20

18u00-21u30

Deloitte Discovery

Sportoase Leuven

Looptraining

Piste

20u00-02u00

20u00 - ...

VTK danst: Boombal

Ons Huis

20u30-22u00

Debat internationalisering

PDS

21u00-22u00

Initiatie Boksen

Sportoase

Donderdag (18/10)
20u00 - ...
22u00-05u00

Looptraining

Piste

VW Campus Tour

Alma 2
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (15/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

10u30-02u00

Theokot Café

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (16/10)
10u30-14u30
Woensdag (17/10)

Donderdag (18/10)

Vrijdag (19/10)
10u30-14u30

Woordje van de praeses
Tijdens het contemplatiemoment over wat ik de voorbije week heb allemaal heb
uitgestoken, kwam ik tot de conclusie dat het weer zó’n aaneenschakeling van schr/zaligheden (schrappen naar wens) was, dat ik het mij allemaal niet meer kan herinneren.
Maar een geweldige week was het weer wel! Een van de uitstekers was zeker de BR
Launch, wat de laatstejaars gerust zullen kunnen beamen. Slapen doe ik meer overdag
dan ‘s nachts, het is me iets ... (Ik hoop dat al mijn tekstjes later niet gebundeld gaan
voorgelegd worden aan mijn mama en papa, want die gaan ook eens ogen trekken. :p)
Quote van de week: “Matlab wordt beter bediend door een zatlap.” Dat belooft niet veel
goeds voor mijn thesis ...
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Ook al is er een aanzienlijke hoeveelheid bier verzet tijdens de schachtenverkoop en
hebben de laatstejaars hun beste beentje voorgezet tijdens de workshop cocktailshaken,
voor mij persoonlijk was het een fruitsapweek. Een aangename afwisseling.
Voor Rien was dat wel even anders: hij beweert dat hij nog nooit zoveel nieuwe mensen
heeft leren kennen. Merkte Hannelore even nuchter op: “Ja, hij heeft ook nog nooit zoveel
alkool gedronken hé!” Als Praeses moet Rien nu eenmaal aan externe vertegenwoordiging
doen hé...
Aan de schachten: p. 218, Aan de kopers: maak er gebruik van zolang het nog kan!
Marvin (vice@vtk.be)
PS: binnenkort kan u langskomen om uw zuurverdiende bonnetjes te komen claimen!
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Secretaris
VTK Lidkaarten
Veel mensen vragen zich af hoe ze hun lidkaart moeten laten vernieuwen of een nieuwe
aanvragen. Dit is helemaal niet zo moeilijk! Stuur een mailtje naar secretaris@vtk.be.
Hierin zet je of je een nieuwe lidkaart nodig hebt (nieuwe VTK leden), je barcodenummer
van je oude lidkaart (oude VTK leden) en waar je hem wil afhalen. Je kan je lidkaart of
je nieuwe stickertje afhalen op blok 6 in studentenwijk Arenberg (dichtbij Alma 3) of op
cursusdienst tijdens de openingsuren. Als je naar blok 6 wil komen, vraag je best even
wanneer, want ook uw secretaris moet naar de les! :-)
Heleen (secretaris@vtk.be)

Sport
Initiatie Boksen
Droom je stiekem een echte Ali te zijn? Vind je uzelf terug in Rocky Balboa? Of wil je
gewoon eens weten hoe leuk het wel is om op iemand te slaan? Dan kan sport u gelukkig
maken! Volgende week staat er namelijk een (veilige) initiatie boksen op de agenda, bij
een boksclub in Leuven. Dit op woensdag 17 oktober, om 21.00 in de Sportoase! Leden
betalen €3, niet-leden €5. Afspraak aan de ingang.
Robin (sport@vtk.be)
Inschrijvingen 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. De inschrijvingen zullen dinsdag 16 oktober in het Theokot
plaatsvinden vanaf 20u00. Per groepje moet minstens 1/3 lid zijn. Vergeet zeker niet de
waarborg van 75 euro (gepast!) mee te brengen!
Skiteam (skireis@vtk.be)

Activiteiten
Vergadering Kanweek
Hey 1ste - en 2de bachers! Tegen nu moet je het toch wel al gehoord hebben wie of wat
KANweek allemaal is. Op dinsdag 16 oktober om 12.45 de tweede vergadering op BOKU
3.22 om al eens te bespreken welke leuke ideeën jullie zoal in gedachten hadden. Heb je
de eerste vergadering gemist, geen probleem stuur mij gewoon een mailtje en dan kan je
er nog bij. Aangezien er over de middag broodjes besteld worden voor kanweek, kan je
indien je een broodje wenst, dit ook gewoon in je mail zetten.
Tot dinsdag!
Kanwekers & Kai (schachtenmeester@vtk.be)
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Red Bull Racing Can
Woensdag 17 oktober worden er records gebroken in de tent! De strijd om de meest
creatieve en snelste RC racer. Om fair play te verzekeren, krijgt elk team hetzelfde
chassis. Het zijn de racers, de aërodynamica van de wagentjes en in het bijzonder het
ontwerp die het verschil zullen maken. De carrosserie, aerodynamische kenmerken en het
design zal uitsluitend worden gemaakt van Red Bull blikjes. Elke deelnemer krijgt een leuk
aandenken aan de race en voor de 1, 2 en 3de plaats zijn er mooie prijzen voorzien. Ook
voor het meest creatieve ontwerp is er een prijs voorzien. Het beste van al: het winnend
team mag de strijd aangaan tegen de winnaars van Hasselt en Brussel om door te stoten
naar de Wereld finale in Sao Paulo, Brazil !!!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij en deelnemen in gratis, dus schrijf je snel in door een
mailtje te sturen naar activiteiten@vtk.be met daarin je Team naam, de namen van de 2
deelnemers en een telefoon nummer. Je kunt daarna langs blok 6 komen om je auto +
blikken Red Bull te komen halen.
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
Ticketverkoop VW Campustour
Deze donderdag is het zover, de enige echte VW Campustour! Rep je snel naar het
theokot of de fak om je ticket te gaan halen. Slechts 3 euro voor een feestje om nooit te
vergeten! Dit om een hele avond te genieten met Dj Tony Star, Cookies & Cream en Dj
Frank! Wij zien je dan de 18e oktober in Alma 2!
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Cultuur
VTK Kwis 1
Dat de ingenieur de slimste der Leuvense studenten is wisten we al langer, maar wie
onder ons is de slimste? Zoek drie vrienden bij elkaar en schrijf je in voor de eerste VTK
Kwis om je kennis te meten met die van je medestudenten. We verwachten je op maandag
15 oktober om 20u00 in aula 200G - 00.01.
Inschrijven kan op on.vtk.be/kwis en kost je slechts 4 euro per ploeg. Naast mooie prijzen
zijn er ook 5 plaatsen te winnen voor de finalekwis.
Kristof (cultuur@vtk.be)
VTK danst: Boombal
Vermaak je met een toffe bende en kom daarna beter uit de voeten op de dansvloer! Kom
met ons mee naar het Boombal op 17 oktober voor een avondje vol dansplezier in Ons
Huis. Voor de mensen die van zichzelf denken dat ze niet kunnen dansen is er een initiatie
van 20u30 tot 21u30, daarna barst het feest los. De eerste 5 VTK-leden mogen op vertoon
van hun lidkaart GRATIS binnen, al de rest krijgt een korting van 3 euro op de inkomprijs
(5 euro ipv 8 euro). Geen redenen meer dus om te twijfelen. Tot dan!
Inge (cultuur@vtk.be)
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Tijdens mijn studies
naar het buitenland?
Te duur!
Teveel administratie!
Slecht voor mijn cv!
Gegarandeerd
een cultuurshock!
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Internationaal
Internationaalweek
Deze week organiseert de groep Wetenschappen en Techniek “internationaalweek”. De
hele week wordt de internationale werking van de faculteiten Ingenieurswetenschappen,
Wetenschappen en Bio-ingenieursweten in de spotlight gezet. Maandag en dinsdag zijn
het de buitenlanddagen van de KU Leuven, woensdag is er een groot debat (To go or
not to go?!) in de PDS (waar vliegtickets te winnen zijn) en donderdag zijn er infosessies
van de faculteit over de internationale mogelijkheden. Doorlopend heel de week zijn er
internationale menu’s in Alma en komen er studentedelegaties. Kom zeker een kijkje
nemen!
Internationaal (internationaal@vtk.be)

Fakbar
‘t Is weer tijd voor fakIr
Zij die er niet bij waren hebben iets gemist vorige woensdag. Mexican Night was namelijk
een schitterend feestje! Deze week beginnen we terug met de fakIr wedstrijd. Voor elke
dag dat je 1 CTS Scotch komt drinken in onze fakbar krijg je een punt. De personen
met de meeste punten krijgen een toffe prijs! Kom dus zeker eens langs en verdien de
felbegeerde titel van FakIr. Tot in ‘t ElixIr!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Deze week hebben we ons eerste Theokot Café van het jaar. Op woensdag kan je een
ganse dag komen chillen in het Theokot: partijtje poolen, guitar hero spelen of gewoon
lekker niks doen. Aansluitend is er ook nog een karaoke met fancy cocktails uit onze
geliefde fakbar ‘t ElixIr.
Voor de hongerigen, het broodje van de week is Camy.
Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst

Poef... Verdwenen
Zoals enkelen onder jullie reeds gemerkt zullen hebben, zijn de eerste cursussen reeds
vervallen (een artikel vervalt indien je langer dan 2 weken nalaat erachter te komen
van zodra het is toegewezen). Heb je toch nog het vervallen artikel nodig, dan zal je
het opnieuw moeten reserveren. Kijk zeker ook je boekenlijst nog eens na want er zijn
ondertussen nog enkele nieuwe cursussen bijgekomen.
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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JOBSTUDENTEN
GEZOCHT
WIE:
MASTER STUDENTEN INGENIEURSWETENSCHAPPEN

JOBINHOUD:
 Begeleiding van de P&O teamopdrachten van de studenten
uit de eerste fase
 Praktische ondersteuning

WANNEER:
7 namiddagen van 13u – 18u30 (eerste semester),
vanaf 22/10

WAAR:
C300 – 03.123 (P&O-lokaal eerste fase)

LOON:
Volgens barema

MEER INLICHTINGEN:
Rita Vanroelen rita.vanroelen@mech.kuleuven.be
Kathleen Geraedts kathleen.geraedts@mech.kuleuven.be
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Bedrijvenrelaties

Careerevening
Beste laatstejaar,
momenteel geniet je nog van de eerste weken van het academiejaar. Binnenkort komt
daar echter verandering in. Hierbij doelen we niet op jouw thesis, examens of andere
academische activiteiten. We gaan ervan uit dat je na 5 jaar studeren aan deze universiteit
wel ingenieur genoeg bent geworden om deze deadlines nog tot een goed einde te
brengen. Volgend jaar zet je echter de eerste stappen op de arbeidsmarkt en daarbij
volstaan helaas niet enkel academische talenten.
Om deze academische talenten aan te vullen met de nodige softskills omtrent solliciteren
en het schrijven van een CV, organiseert VTK bedrijvenrelaties in samenwerking met LBK
en KVIV de eerste careerevening op dinsdag 16 oktober 2012. In auditorium Max Weber
word je verwelkomd om 19u15 om 2 presentaties bij te wonen met handige tips and tricks
om jouw sollicitatie tot een goed einde te brengen. Omdat het allemaal nog een beetje
studentikoos mag blijven, worden de presentaties gevolgd door een gratis receptie.
Inschrijven kan op http://on.vtk.be/careerevening tot maandag 15 oktober om 12u00.
Hopelijk tot binnenkort!
VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
Deloitte
It always pays to take a closer look. It isn’t easy to know what to expect from your first job.
But now you can see what it’s like first hand. Join us at an informal event with Deloitte’s
current employees, from starters to experienced consultants. You’ll be able to learn from
their experiences and find out more about working at our company.
VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Best

Seasonal Courses
De deadline voor het appliceren voor Winter Courses is net voorbij, maar niet getreurd!
Begin november kan je je weer appliceren voor een reeks van nieuwe events en cursussen
voor het Spring Season. Hou hiervoor zeker onze website (http://www.best.eu.org/Leuven)
en onze Facebook-pagina (http://www.facebook.com/bestleuven) in de gaten.
BEST Leuven (best@vtk.be)
Get motivated with BEST Leuven
Twijfel je nog steeds om bij BEST te komen of niet? Laat jezelf overtuigen op onze
volgende vergadering die plaats vindt op woensdag 17 oktober om 20u in de BEST office
(rechts van Theokot). Of join ons tijdens het awesome motivatieweekend dat doorgaat van
20 tot 22 oktober op een geheime locatie! Voor alle info, stuur een mailtje naar:
christophe.piron@best.eu.org
BEST Leuven (best@vtk.be)
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Vertrek met IAESTE op
buitenlandse (zomer)stage en:





ontdek één van de 85 landen
OPP
ORT
beleef een unieke ervaring
UNI
TIES
STAR
T
verrijk je CV
HER
E
maak vrienden over de hele wereld

Interesse gewekt?

Wil jij ook op stage of wil je ons helpen in onze
werking? Spreek ons dan gerust aan op de buitenland2daagse (16/10) of de infofair (18/10) beiden
in de universiteitshallen of gewoon via:

www.iaeste.be | iaeste@vtk.be | www.iaeste.org
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Logistiek

24 Urenloop Standje
Nog even en de strijd barst weer los rond de piste en om kans te maken op de driemaal
overwinning is er natuurlijk weer een prachtig standje nodig. Dit standje moet op korte
tijd worden opgebouwd, hiervoor is dus alle hulp welkom. Wil jij wel een handje komen
helpen met deze opbouw, stuur dan een mailtje naar logistiek. We zetten jou dan bij op de
mailinglijst zodat je van alles op de hoogte wordt gehouden.
Hopelijk tot op de opbouw!
Logistiek (logistiek@vtk.be)

Onderwijs

VTK Bureau
Deze week vindt het tweede VTK Bureau plaats! Kom er je mening geven over onder
andere het IER-systeem, de tussentijdse toetsen, de online studentenbevraging en nog
veel meer! Het VTK Bureau gaat door op woensdag 17 oktober om 12u45 in lokaal BOKU
04.20 (gebouw bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór dinsdag 12u00 om een gratis
broodje en drankje bij de vergadering te krijgen. De topics die besproken zullen worden
kan je terugvinden in de agenda op de website.
Nog op woensdag 17 oktober organiseert LOKO zijn jaarlijkse POC-infosessie, met
tal van workshops voor de beginnende en gevorderde studentenvertegenwoordiger.
Geïnteresseerd? Schrijf je in via de link op onze website!
Tot dan!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Iaste

Op buitenlandse stage met IAESTE
Ben jij een Master of 3de Bachelor?! Dan biedt IAESTE je de kans om een onvergetelijke
werkervaring op te doen in een bedrijf of een onderzoeksinstelling in het buitenland die
bovendien nog betaald is ook. Met onze stages bouw je niet alleen een waardevolle
werkervaring op voor je CV, maar leer je tevens vrienden kennen over de hele wereld.
IAESTE begeleidt je bovendien bij alle praktische en administratieve zaken, gaande van
huisvesting tot je visum en werkvergunning. Verder organiseert het ‘local committee’ allerlei
activiteiten om je te introduceren in de plaatselijke cultuur en je in contact te brengen met
andere stagiairs zodat je je nooit hoeft te vervelen.
Heb je interesse om met ons op stage te gaan en/of zie je het zitten om IAESTE dit jaar
te versterken? Spreek ons deze week dan zeker eens aan op de buitenland2daagse (16
oktober@universiteitshal vanaf 14:00 tot 20:00) en/of de internationaliseringsbeurs (18
oktober@universiteitshal vanaf 19:00 tot 22:00) of stuur gewoon een mailtje naar iaeste@
vtk.be
IASTE (iaste@vtk.be)

Bakske Week 4 - p. 15

p. 16 - Bakske Week 4

Discover Deloitte
Come and see how
you fit in

IASTE = meer dan stages alleen!
Ben jij global-minded, sta je open voor andere culturen en durf je een uitdaging aan? Neem
dan zeker contact met ons op want IAESTE is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste
medewerkers om ons huidige team te versterken. We proberen elke week minstens 1 keer
af te spreken met ons team van medewerkers en buitenlandse trainees, dus als jij het
ziet zitten om af en toe een pintje te gaan drinken en op stap te gaan met internationale
studenten, contacten te leggen met bedrijven, en wilt meehelpen aan het organiseren
van internationale feestjes of een weekendje naar bijvoorbeeld Parijs, dan is IAESTE iets
voor jou ! Bovendien doe je dit niet zomaar, want je krijgt een streepje voor bij de stageverdelingen !!!
Heb je interesse om mee te doen met onze IAESTE-events? Neem dan zeker eens een
kijkje op onze FB page: IAESTE LC Leuven.
Heb je bovendien ook interesse om ons IAESTE-team te versterken? Stuur ons dan ook
eens een mailtje op iaeste@vtk.be
IAESTE (iaeste@vtk.be)

Varia

Laatstejaarsreis
De bestemming is al lang gekend, het reisprogramma dat we daar gaan volgen nog niet.
Daarom organiseert het reisteam maandagmiddag om 13h een infosessie in de Aula
van de Tweede Hoofdwet. Je kan dan ook ineens al je vragen stellen en je naam op de
inschrijvingslijst kribbelen. Wil je erbij zijn? Kom dan zeker af!
Adios!
Het reisteam (reis2013@vtk.be)
2nd Soirée Pratique: Motor Control - Maandag 22 oktober, 19h30, ESAT lokaal 02.58
In de volgende Soirée Pratique op maandag 22 oktober bekijken we de ‘power’ van onze
robots: motoren en hoe ze aan te sturen. Voor deze sessie heb je een Arduino en een
laptop nodig. Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/78.
Bestellen van onderdelen kan nu op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/104.
IEEE SB Soirée Pratique team
YERA
Graag stellen wij u YERA voor; YERA bestaat uit masterstudenten burgerlijk ingenieur,
gepassioneerd door energie en ondernemen, die hun stem willen laten horen.
YERA is een denktank die focust op energie. Ons doel is om energie op een verantwoorde
manier onder de aandacht te brengen. We komen naar buiten met correcte publicaties
over het energiethema. Als het nodig is zijn we er ook om onduidelijkheden en fouten in de
media/politiek aan te kaarten (en tegen te gaan). YERA rekruteert! Dus ben je net zoals
ons geboeid door energie? Heb jij zin om af en toe als schrijver of co-auteur van een artikel
naar voor te treden en gepubliceerd te worden? Wil je graag deelnemen aan onze events,
zoals debatten en workshops? Een lidmaatschap bij YERA is volledig gratis en zal je
heel wat contacten en interessante ervaringen opleveren! Daarenboven is het een ideale
manier om jezelf te verbeteren in het schrijven van wetenschappelijke teksten.
Wens je deel uit te maken van ons netwerk geëngageerde studenten?
Aarzel dan niet en contacteer ons op hr@yera.be.
Bezoek zeker ook onze site www.yera.be en like YERA Belgium op Facebook!
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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 4
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 filmticket wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Er zit een groep gevangenen vast in een forcefield. Ze zijn zeer gedreven om te ontsnappen,
wat betekent dat elke gevangene zal proberen te ontsnappen zodra hij er de kans toe krijgt
om het er levend vanaf te brengen. Ze worden bewaakt door één bewaker met één kogel,
maar hij mist nooit. Op een dag moet er door een technieker aan het forcefield gewerkt
worden, waardoor het eventjes niet functioneert.
Hoe kan de bewaker ervoor zorgen dat er niemand ontsnapt, zonder de technieker dood
te schieten?
Lauren (raadsel@vtk.be)

Rugzak verloren

Ik heb vorige woensdag meegedaan aan de schachtenverkoop (als schacht). Toen ik
binnenging, heb ik mijn rugzak afgegeven aan een doopmeester.
Rond 12u15 heb ik mijn rugzak nog zien liggen in het kamertje naast de toog van de zaal
van de schachtenverkoop, waar alle rugzakken lagen. Toen ik ongeveer een half uur
later terugging om mijn rugzak op te halen vond ik hem echter niet meer. Daarna heb ik
nog zowat overal gekeken in die zaal en in ‘t ElixIr en niets gevonden.
Mijn rugzak is grijs met zwart en fel geel en blauw en is van het merk quicksilver.
Verder zaten er een veel waardevolle spullen in: sleutels, portefeuille, gsm en grafisch
rekentoestel.
Heeft iemand per ongeluk een verkeerde rugzak mee naar huis genomen?
Stuur dan a.u.b. een mailtje naar communicatie@vtk.be!
Reinaart Coosemans
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BESCHIK JIJ OVER HET
‘UITHOUDINGSGEN’ OF ‘POWERGEN’?

Doe mee aan onze studie en kom te weten voor welk type sport je
voorbestemd bent!
WAT?

WIE?

- Gratis DNA-test (T.W.V €120) (~5 min)
- Gratis Krachttest (T.W.V €130) (~1u)
- Gezonde mannelijke vrijwilligers/studenten
- Niet-rokers
- 18 tot 25 jaar

WAAR?
- Gymnasium, sportkot
- Tervuursevest 101, 3001 Heverlee
MEER INFO?
- Mail naar: siaca.broos@faber.kuleuven.be
of ga naar: http://faber.kuleuven.be/onderzoek/dep2/fag/info_actn3
INSCHRIJVINGSFORMULIER
http://faber.kuleuven.be/onderzoek/dep2/fag/form_actn3.html
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