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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (23/9)
21u00 - ...        Openingsavond ‘t ElixIr ‘t Elixir

Maandag (24/9)
13u45-17u30

21u00 - ...
Rondleiding campus eerstejaars
Inhuldiging nieuwe drankkaart ‘t ElixIr

Celestijnenlaan 200
‘t Elixir

Dinsdag (25/9)
14u00 -17u00

19u00 - ...
21u00 - ...

Fietszoektocht door Leuven
Pizzabuffet en jeneverdrankspelletjes
Jeneverfeestje

Celestijnenlaan 200
‘t Elixir
‘t Elixir

Woensdag (26/9)
20u30-01u00

23u30 - ...
Openingscantus
Aftercantus party

Waaiberg
‘t Elixir

Donderdag (27/9)
18u00 - ...
21u00 - ...
21u00 - ...

Eten in Alma 3
Live band optreden
STUK Startfeest

Alma 3
‘t Elixir
STUKCafé
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (24/9)
10u30-14u30
17u00-18u15
18u15-19u30
19u30-20u45
20u45 -22u00

Theokot GESLOTEN
Cursusdienst 1e Bach (A t.e.m. E)
Cursusdienst 1e Bach (F t.e.m. L)
Cursusdienst 1e Bach (M t.e.m. S)
Cursusdienst 1e Bach (T t.e.m. Z)

/
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (25/9)
10u30-14u30
12u00-14u00
14u00-19u00
14u00-15u15
15u15-16u30
16u30-17u45
17u45-19u00
19u00-22u00

Theokot open
Cursusdienst 1e Bach Archies
Cursusdienst 3e Bach Archies
Cursusdienst 3e Bach CIT
Cursusdienst 3e Bach MTM
Cursusdienst 3e Bach CW
Cursusdienst 3e Bach BWK
Cursusdienst 2e Bach (Groep A)

Machinezaal
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (26/9)
10u30-14u30
12u00-15u00
12u00-15u00
15u00-16u00
16u00-18u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst 2e Bach Archies
Cursusdienst 2e Bach (Groep B)
Cursusdienst Brugjaar Industriëlen
Cursusdienst 3e Bach WTK
Cursusdienst 3e Bach ESAT

Machinezaal
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (27/9)
10u30-14u30
12u00-20u00
12u00-15u00
15u00-17u30
17u30-20u00

Theokot open
Cursusdienst Alle Masters
Cursusdienst 1e Bach (2e kans)
Cursusdienst 2e Bach (2e kans)
Cursusdienst 3e Bach (2e kans)

Machinezaal
Theokot
Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (28/9)
10u30-14u30 Theokot open Machinezaal
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Woordje van de praeses
Uitgeput, maar voldaan. Zo voel ik mij na het onthaalweekend met de nieuwe 
eerstejaars van afgelopen week. Wat een geweldige bende: de toekomst van het 
ingenieursgeslacht is duidelijk hoopvol. Een nieuw academiejaar betekent ook weer 
nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe uitdagingen, nieuwe ervaringen. Ik kijk er alvast 
naar uit! Gelukkig is er één constante doorheen deze chaotische studententijd, namelijk 
het vollen bak losgehen op - eventueel marginale - schijven. Deze week wil ik iedereen 
uit zijn dak zien gaan op het nieuwe schachtenlied Balada van Gustavo Lima. BAM, we 
zijn vertrokken!
Uw praeses,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Ja, het is duidelijk! Proffen zijn uit hun zomerslaapje ontwaakt en ook u bent om 8h uit uw 
bed gekropen om de eerste les van het jaar mee te pikken: het jaar is dus onherroepelijk 
begonnen! Zoals ik zelf heb kunnen zien, zijn de slimste schachten (als die al bestaan) 
al goed van start gegaan op het schachtenweekend, episch als altijd. Zij die iets minder 
groen achter hun oren zijn, waren weer massaal aanwezig op de openingsavond van ‘t 
ElixIr, kwestie van oude gewoonten weer snel op te pikken. Mooi zo! Nu alleen nog eens 
aan die thesis beginnen...
Het ziet er goed uit voor ‘12-’13,
Uw vice,

Marvin (vice@vtk.be)

Sport
Danslessen Salsa

Wil jij ook de Don Juan of de zwoele latina van de dansvloer worden? Heb je altijd al 
jouw vlam willen versieren met je sensuele moves? Kom dan zeker naar onze pikante 
danscursus salsa! Starten doen we op dinsdag 9 oktober  van 20.30u tot 21.30u in de 
Waag. Schrijf je snel in via onze site want de plaatsen zijn beperkt. Leden betalen 25 euro, 
niet-leden 35 euro voor 10 lessen. Uiteraard krijgen onze leden wel voorrang.

Emily (sport@vtk.be)

24 Urenloop training
UIteraard is een goede voorbereiding noodzakelijk voor een knalprestatie. Het 
trainingsschema vind u terug op de website. Je kan dit schema individueel afwerken, of 
elke dag meetrainen in groep. Als je voor het laatste kiest en dit minstens 2 maal per week 
doet zal je beloont worden met een 24 Urenloop Tshirt, en met een beetje geluk krijg je na 
afloop ook een bonnetje voor in de fak of het Theokot. Geen redenen om niet te komen 
dus, wat je niveau ook is! Afspraak elke dag om 20 uur aan de piste en geef liefst via www.
vtk.be uw aanwezigheid aan.

Robin (sport@vtk.be)
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Schachtencup
Volgende week kunnen de eerstejaars zich een eerste keer bewijzen op sportvlak, want 
dan staat er een heuse beker op het programma, met als tegenstanders Medica, VRG en 
Ekonomika. het toernooi begint om 17u en duurt zo’n 2 uur. Voor zij die zeker op tijd willen 
zijn voor peme-avond: er worden gratis hotdogs voorzien. Voetballende schachten, schrijf 
jullie snel in door te mailen naar sport@vtk.be.

Robin (sport@vtk.be)

 Activiteiten
VTK OpeningsTD

Het academiejaar gaat eindelijk van start! Dit is tof want alle ubervette leuvense feestjes 
gaan ook van start! De openingsTD gaat dit jaar door op woensdag 3 oktober (vanaf 
22u00) in het Musicafé met gratis inkom voor VTK leden (3€ voor niet leden). Om het 
zonnetje wat aan te moedigen zodat ze blijft schijnen tot oktober, zal de TD ingekleed 
zijn in tropical thema. En uiteraard mogen hawaikransjes en vodka-watermeloen niet 
ontbreken op een tropical TD!
LINE-UP: Cubango (winaar VTK DJ contest,..), DJ ThirTeen  (Café Alegria, Barvista 
Leuven, ‘t ElixIr, ...), Dimitri Wouters (Noxx Antwerp, Laundry Day, Tomorrowland,...)

Michelle (activiteiten@vtk.be)

VTK Galabal 2013
Het jaarlijks hoogtepunt van stijl en klasse gaat dit jaar door op 15 maart 2013. Het galabal 
van de Vlaamse Technische Kring zal doorgaan in het prestigieuze Birmingham Palace. 
Niet te verwarren met Buckingham Palace is deze toplocatie in hartje Brussel zeker iets 
om naar uit te kijken. Schrijf dit niet te missen event alvast in je agenda!    

Activiteiten (galabal@vtk.be)

Startvergadering Kanweek
Hey 1ste - en 2de bachers! Het nieuwe academiejaar is nog maar net van start gegaan 
of we kijken al naar eind november, want dan is het tijd voor die befaamde kanweek! Dit 
betekent dat jullie de kans krijgen om in plaats van het praesidium jullie eigen activiteiten 
te organiseren. Heb je altijd al eens een dik feestje willen geven of een sfeervolle cantus 
willen voorzitten? Bij kanweek KAN het allemaal.
Daarom op dinsdag 2 oktober om 19.00 al een eerste vrijblijvende vergadering om 
iedereen wat te informeren omtrent kanweek en te bespreken welke leuke ideeën jullie 
zoal in gedachten hadden.
Als je niet kan komen, maar toch geïnteresseerd bent, stuur me dan een mailtje en dan 
krijg je alsnog een uitnodiging voor de tweede vergadering.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)
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Startvergadering Doopmeesters
Ben je vorig jaar gedoopt geweest en wil je nu zelf doopmeester spelen? Dan is het 
nu je kans om je leuke ideeën de vrije loop te laten bij het dopen van een nieuwe 
lading dolenthousiaste eerstejaars! We gaan dinsdag 2 oktober van start na de 
kanweekvergadering (waar ik jullie ook hoop te zien) om 20.00, Wil je mee dopen, maar 
kan je er op de eerste vergadering nog niet bij zijn, stuur me dan een mailtje en dan krijg 
je alsnog een uitnodiging voor de tweede vergadering.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Openingscantus
Na een lange, saaie vakantie is het eindelijk weer tijd om aan het echte leven te beginnen. 
En hoe kunnen we het nieuwe academiejaar beter inhuldigen dan met een hele hoop bier, 
gezang en gewoon een geweldige sfeer op deze openingscantus! Hiervoor kan je deze 
woensdag vanaf 20u30 terecht in de Waaiberg, alwaar we inzetten met het Io Vivat om 
21u00. Kaarten zijn elke avond te verkrijgen in ‘t ElixIr en elke middag in het Theokot: 
9/13 euro voor bier, 3/5 euro voor water. Alle deelnemende schachten worden om 19u45 
verwacht in ‘t ElixIr voor een convent waarbij de belangrijkste principes en regels van de 
cantus uitgelegd worden. Tot dan!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Onthaal
Rondleiding eerstejaars 

Waar is auditorium 200C Aud B, waar is dat monitoraat, waar haal ik mijn cursussen, 
auditorium De Oude Molen, welke molen, kan ik tussen mijn lessen ergens iets eten? Als 
eerstejaars kan je wel eens met deze vragen zitten. Wil jij degene zijn die een kwartiertje 
langer kan slapen na al dat fakbargeweld, omdat jij niet hoeft te zoeken naar de juiste 
aula? Kom dan maandag om 13u45 naar het centrale grasveld op campus arenberg III, 
Celestijnenlaan 200 en leer alle belangrijke plekjes op de campus kennen.

Kai (schachtenmeester@vtk.be) & Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Fietszoektocht door Leuven
Het is niet alleen belangrijk om je eigen campus te leren kennen, maar ook de stad waarin 
je je volgende 5 jaar zal doorbrengen. Daarom organiseren we voor jullie op dinsdag een 
zoektocht om zowel Leuven als Heverlee wat beter te leren kennen. Afspraak om 14u00 
aan het grasveld voor de 200A en vergeet zeker je fiets niet!

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Pizzabuffet en jeneverdrankspelletjes @ ‘t Elixir
Net afgestudeerd van het secundair en absoluut nog geen zin om al te beginnen koken, 
zak dan dinsdagavond om 19.00 af naar onze fakbar om te genieten van ons pizza-buffet 
waar je pizza’s kunt schranzen aan slechts 5 euro.
Nadat onze buikskes goed gevuld zijn, zullen we allemaal gezellig samen wat 
drankspelletjes spelen op jenever, genoeg ambiance dus voor iedereen!

Kai (schachtenmeester@vtk.be)
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Eten in Alma 3
Na onze campus en Leuven gescout te hebben, wordt het eens tijd om te ontdekken 
waar een studentenmaag deftig gevuld kan worden. En waar kan dit beter gebeuren dan 
in Alma 3? Samen met de leden van het praesidium zijn alle eerstejaars welkom om te 
verbroederen bij een eerste echte studentenmaaltijd in de alma. Dit is een ideale manier 
om je jaargenoten en ook de leden van het praesidium wat beter te leren kennen. Afspraak 
donderdag aan de trappen voor Alma 3 om 18.00 en vergeet zeker je studentenkaart niet 
mee te nemen !

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

PeMe-avond
Zit je voor het eerste jaar in Leuven en heb je geen idee hoe te beginnen aan die 
gigantische berg cursussen? Lijkt het je wel handig om mensen te kennen die notities 
hebben en je oude examenvragen kunnen geven? Schrijf je dan in op https://www.vtk.be/
onthaal/onthaaldagen bij de peme avond en kom volgende woensdag 3 oktober om 20u15 
naar Alma 3, daar krijgen jullie de locatie van enkele toffe tweedejaars die je graag helpen 
met al je vragen.Daarna ben je welkom op onze openingsTD waar jullie op onze kosten 
eentje kunnen drinken!
Tweedejaars die zelf graag peter en meter willen spelen, mogen zich inschrijven op 
dezelfde pagina en zijn welkom vanaf 19u30 aan Alma 3.

Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Cultuur
Gitaarlessen

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere virtuositeit bereikt? 
Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen, gegeven door de 
Griekse virtuoos Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste begeleiding voorzien. 
De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en woensdag naargelang je groep. 
Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het hele academiejaar en in het tweede 
semester is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes 
kunnen laten zien in het Theokot. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten 
lezen vereist. De inschrijvingen en groepenverdeling gebeuren op woensdag 10 oktober 
om 19.00 in het Maria Teresia College, lokaal 00.59 (aan het Pauscollege). Daar wordt 
eventueel ook bepaald in welke groep je het best les volgt en worden alle vragen die 
fysische aanwezigheid van de leraar vereisen - “speel eens voor wat we gaan leren” 
bijvoorbeeld- beantwoord.
In de tussentijd kan je meer informatie vinden op de website van VTK. Wie al eens wil zien 
hoe goed Chatz Kostas zijn instrument bespeelt, kan deze maandag (8 okt) al terecht in de 
Blauwe Kater aan de Naamsestraat, Hallengang 1, dicht bij de Oude Markt. Kostas gaat 
hier al eens (gratis) het beste van zichzelf laten zien. Dus kom zeker een kijkje nemen en 
laat uzelf overtuigen!

Cultuur (gitaarles@vtk.be)
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STUK Startfeest
Bij de gratis openingsvierdaagse STUK START hoort natuurlijk ook het betere danswerk. 
Traditiegetrouw sluiten we de openingsavond van het seizoen feestelijk af met een 
resem top-dj’s in het STUKcafé en STUK Ensemblezaal. 
Het STUKcafé wordt dit jaar voor de eerste maal ingepalmd door Existenz. Zij beloven 
met een artistieke inkleding, spetterende visuals en een indrukwekkende line-up er een 
memorabele eerste avond van het jaar van te maken!
www.existenz.be
http://www.facebook.com/Existenz.fanpage
•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x
x STUKcafé hosted by EXISTENZ x
THE WHATEVERS
TITLE 
COMMONPHASE 
THIS PLACE IS A MESS & FRIENDS

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Rondleiding Leuven
Na de eerste week in Leuven heb je waarschijnlijk je weg al wel gevonden naar de Oude 
Markt, de Aldi en de campus. Maar in Leuven valt veel meer te zien dan dat!  Wist je 
bijvoorbeeld dat de Leuvenaars de spotnaam Koeieschieters kregen tijdens het Franse 
beleg in 1691.  In een donkere nacht openden de Leuvenaars het vuur op ‘vijandelijke 
gestalten’. Ze dachten een troep fransozen gedood te hebben, maar toen het licht werd 
bleek dat ze een kudde koeien hadden neergelegd.   Wil je dus iets meer leren kennen 
van Leuven, kom dan op woensdag 3 oktober om 17u met ons mee op een studentikoze 
rondleiding vol weetjes en verhalen. Inschrijven kan door te mailen naar cultuur@vtk.be.

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Internationaal
Dear foreign student, we are VTK International and support the international students. You 
can find all update information on our facebook group “VTK Internationals ‘12-’13”.
Our kick-off event is the Spirits eve’, 03/10 @Theokot. More information is available on the 
facebook group. See you there!

International (international@vtk.be)

Theokot
Een nieuw jaar: oude studenten afgestuurd, nieuwe eerstejaars erbij. Iedereen komt 
terug naar Leuven. Ook wij zijn deze week terug open, maar aangezien Cudi ons geliefde 
Theokot volledig inpalmt met al hun cursussen en boeken, gaan wij op verplaatsing. Wij 
zitten de hele week in de Machinezaal van het TTI tussen de standjes van de inschrijvingen.

Theokot (theokot@vtk.be)
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Fakbar
 Openingsweek van ‘t ElixIr

Hoe beter het nieuwe academiejaar inzetten dan in onze vertrouwde fakbar ‘t ElixIr! 
Deze eerste week openen we reeds zondagavond met gratis vaten en veel sfeer. Voor 
onze eerstejaars is er dan ook al de eerste boekenverkoop. Maandag huldigen we onze 
vernieuwde drankkaart in, kom dus zeker eens een kijkje nemen. Dinsdag vliegen we er 
meteen goed in met een van de beste feestjes van het semester, het jeneverfeestje! Vorig 
jaar waren er ongeveer 2300 jenevers over de toog gegaan, laten we proberen het dit 
jaar nog beter te doen. Donderdagavond sluiten we openingsweek af met een live band 
optreden, zeker de moeite waard om te komen luisteren en een frisse pint bij te drinken.

    Fakbar (fakbar@vtk.be)

Cursusdienst
Cursusdienst at your service!

Een nieuw academiejaar kan natuurlijk niet beginnen zonder een nieuwe stapel boeken 
en cursussen, daarvoor moet je bij ons zijn. Heel de week kunnen jullie je boeken en 
cursussen komen afhalen in het theokot (aanmelden onderaan het TTI). Indien je lid wordt 
van VTK krijg je ook nog je lidkaart en een heus ledenpakket mee naar huis. Wanneer 
mag je langskomen? Check de agenda van dit bakske of neem een kijkje op https://vtk.be/
en/page/openingsuren. Kan je niet komen op het voor jou gereserveerde moment of heb 
je boeken nodig van verschillende groepen? Probeer dan aan te sluiten bij de groep die 
het dichtste bij jouw vakkenpakket aanleunt.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
BR-launch

Ben je laatstejaarsstudent en zet je volgend jaar de grote stap naar het werken? VTK 
Bedrijvenrelaties zorgt ervoor dat je in contact komt met je toekomstige werkgever. Om 
het jaar goed te starten, vindt donderdag 11 oktober de BR-launch plaats in het TTI. Een 
cocktailworkshop wordt afgewisseld met verschillende bedrijfspresentaties. Inschrijven 
kan vanaf volgende week. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Best
BEST Leuven zkt BESTies

Voor wie het nog niet weet, BEST staat voor Board of European Students of Technology 
en is een studentenvereniging van ingenieursstudenten op Europees niveau dat in 32 
landen vertegenwoordigd wordt. Elk jaar zorgen we voor korte cursussen in verschillende 
hoeken van Europa waarbij je de kans krijgt om een buitenlandse ervaring op te doen voor 
max. 45 euro!
Bij BEST Leuven zijn we elk jaar weer op zoek naar gemotiveerde, crazy en open-minded 
leden die graag heel Europa rondreizen en ons team willen vervolledigen! Dus heb je een 
legendary Summer Course achter de rug of sta je gewoon open voor nieuwe ervaringen 
tijdens het komend jaar, stuur dan zeker een mailtje naar leuven@best.eu.org of neem 
een kijkje op http://best.vtk.be voor meer info. Hou ook zeker de avond van woensdag 3 
oktober vrij in je agenda, want dan wordt de Summer Course in 2 hours georganiseerd 
waar je je beste Summer Course herinneringen weer kan ophalen en delen en BEST wat 
van dichterbij kan leren kennen ;-)

BEST (best@vtk.be)

Winter is coming!
De zomer is nog maar net gedaan en we kijken al uit naar de winter. Want dan heeft BEST 
5 verschillende Winter Courses voor je klaar. Zin om 10 daagjes in Ekaterinburg, Graz, 
Kosice of Parijs te vertoeven, overdag iets bijleren over een interessant topic en ‘s avonds 
de meest legendarische feestjes mee te maken? En dat allemaal voor maximaal 40 euro! 
Krijg je het al helemaal warm bij dit idee? Check dan snel www.best.eu.org/courses voor 
een lijst van beschikbare bestemmingen, kies jouw top 3 en schrijf een motivatiebrief nog 
voor 14 oktober. Ben je nog niet helemaal overtuigd of zit je met een vraag, contacteer dan 
jouw lokale BEST groep in Leuven op leuven@best.eu.org Get ready to rock your winter!

BEST (best@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.
We zijn ook steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons team te versterken. 
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 !
Heb je interesse om met ons op stage te gaan en/of zie je het zitten om IAESTE dit jaar 
te versterken? Spreek ons dan zeker eens aan op één van de internationale beurzen in 
oktober of stuur een mailtje naar iaeste@vtk.be

Kristoff(iaeste@vtk.be)
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Varia
Humasol - making renewable energy accessible to everyone

Humasol is een organisatie die duurzame energie-installaties bouwt in ontwikkelingslanden. 
De projecten van Humasol worden uitgevoerd door ingenieursstudenten die in hun 3e of 
4e jaar zitten. Zo zijn er deze zomer Leuvense ingenieurs in wording afgereisd naar Peru, 
Senegal en Kenia om daar mee te bouwen aan een hernieuwbare energievoorziening. 
Binnenkort gaan wij op zoek naar enthousiaste studenten uit het 3e en 4e jaar die volgende 
zomer nieuwe ontwikkelingsprojecten willen uitvoeren in het Zuiden. Hiervoor organiseert 
Humasol binnenkort een info-avond. Hou het Bakske in het oog om te weten wanneer en 
waar je moet zijn. In oktober organiseer Humasol ook een avond waarop de studenten die 
afgelopen zomer naar het buitenland zijn gegaan, hun project voorstellen. Voorwaar een 
zeer interessante avond voor iedereen die interesse heeft voor de combinatie ingenieur/
ontwikkelingssamenwerking. Binnenkort je lees hier ook meer over in het Bakske.
Kan je niet wachten of zit je met een prangende vraag? Bezoek onze website (www.
humasol.be) of mail je vragen door naar info@humasol.be.

Het Humasol-team (info@humasol.be)

Bloedserieus zoekt vers bloed
Beste Leuvense studenten,
We want YOU for Bloedserieus Leuven!
Hoewel de ouwe garde onder jullie ons waarschijnlijk al goed kennen, willen we ons even 
voorstellen voor de groentjes: wij zijn de studenten van Bloedserieus, de studentenvereniging 
die twee keer per jaar in samenwerking met het Rode Kruis een bloedinzameling onder 
de Leuvense studentenbevolking organiseert. Die bloedinzamelingen vinden plaats 
gedurende de zogenaamde Bloedserieusweken. ‘s Avonds kunnen de donoren dan 
genieten van allerlei superleuke avondactiviteiten.
Om dit voor elkaar te krijgen, kunnen we rekenen op een team van gemotiveerde leden 
die onderhandelen met bedrijven, quizzen in elkaar steken, rijden met busjes, artiesten 
boeken, filmpjes maken en nog veel, veel meer. Zoals een echte studentenvereniging 
zetten we ook minstens één en vaak meerdere keren per week een stapje in Leuven en 
gaan we samen op weekend en op vakantie.
Interesse om ons te leren kennen en meer te weten te komen over hoe je als deel van 
dit gemotiveerd team kan meewerken aan een van de grootste en leukste evenementen 
in Leuven?  Kom dan op donderdag 4 oktober 2012 om 20u naar onze startvergadering 
in de Raadzaal (Parkstraat 45, Faculteit Sociale Wetenschappen, vlakbij Alma 2). Als je 
dan echt niet kan komen of als je nog vragen hebt, mag je steeds een mailtje sturen naar 
Leuven@bloedserieus.be. Je kan ook steeds terecht op www.bloedserieus.be voor meer 
informatie over Bloedserieus. 

Uw Bloedserieusteam (leuven@bloedserieus.be)

Interesse in techniek? Student in Leuven? Kom bij TSD!
TSD biedt technische ondersteuning aan studentenkringen in Leuven. Zo verzorgt TSD 
onder andere elk jaar de technische ondersteuning van de 24u-loop, en ziet ze ook toe op 
de algemene veiligheid van dit evenement. Voor onze werking zoeken we nog vrijwilligers 
die ons team willen vervoegen het komende jaar. Indien je interesse hebt, laat zeker van 
je horen bij tsd@loko.be!

TSD (tsd@loko.be)
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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 1
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

Waar zit de redeneringsfout?

Lauren (raadsel@vtk.be)
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