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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (17/3)
21u00 - ... St- Patrick’s Day ‘t ElixIr

Maandag (18/3)
13u00-14u00

22u00 - ...
Fulltime startvergadering
BEST St-Patrick’s Day

BOKU 4.20
‘t ElixIr

Dinsdag (19/3)
20u00 - ...
21u00 - ...

Kwis 3
Fakbar open

200G
‘t ElixIr

Woensdag (20/3)
20u00 - ...
21u00 - ...

Gitaarconcert
Duvel night

Theokot
‘t ElixIr

Donderdag (21/3)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (18/3)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Dinsdag (19/3)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woensdag (20/3)
10u30-14u30 Theokot open Theokot
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Donderdag (21/3)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Vrijdag (22/3)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Brrr ... Het was koud deze week. Al een geluk dat het op het galabal een bruisend feestje 
was! Okselvijvers in een kostuum, jammie ... Of toch niet, maar het hoort er nu eenmaal bij 
zeker? En ook het groene gras en de tropische planten op Jungleparty maakten het witte 
sneeuwtapijt ietwat draaglijker.
Maar nu komt het serieuze werk er aan! Volgende week tussentijdse toets van Marketing. 
Haha. Ik ben eens benieuwd naar het niveau van onze collega’s van eerste bach 
handelsingenieur. Dus uit collegialiteit met onze eigen eerstejaars ga ik ook heel hard 
blokken! :) TTT’s, wat een nostalgie!
Met hoogachtende groet,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Mijn voorbije week was nu eens echt awesome! Een dolle cantus bij Babylon, een concert 
bij Musicologica, een filerecord dat nogmaals verbroken werd, en een galabal dat ik nog 
lang zal onthouden. En een thesis waar ik al veel te lang niet meer naar gekeken heb. Nee 
nee, dit is nog altijd het woordje van de vice en niet van de praeses :) 
Deze week wordt, althans voor onze beheerder Charel en mij, nog veel epischer! Blijven 
jullie maar rustig op de hoogst oncomfortabele bankjes in Leuven zitten. Wij gaan naar 
Praag! We moeten er een vak volgen waarvan ik vergeten ben hoe het heet en vooral veel 
Tsjechische Kultur opsnuiven. Laat die Pardal maar komen!

Marv (vice@tsjechië.be)

Sport
Sport van de maand: Muurklimmen!

Schrikt een beetje hoogte jou niet af of hang je wel eens graag de aap uit? Kom dan zeker 
en vast volgende week mee muurklimmen in Klimzaal Hungaria!Op de 120 verschillende 
klimroutes kunnen zowel beginners als gevorderden zich volledig uitleven. Dus kom zeker 
mee op woensdag 27 maart om 20u00. Inschrijven kan elke middag in het Theokot voor 
maar 2€ voor leden en 3€ voor niet-leden.

Robin (sport@vtk.be)
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 Activiteiten
Cantusweek

Uw panda-punten zijn niet meer aan te zien?!
 U hebt stiekem een houten been?!
  U geniet ervan om in een badjas rond te lopen?!
    Uw innerlijke hanenkam slaagt weer op hol?!
      U wilt u gewoon volledig perte-total drinken?!
Wel dan hebben we goed nieuws voor u, cantusweek komt er weer aan !!!
Met dit jaar alweer 5 fantastische cantussen zal u deze week wel altijd iets te doen vinden.
Kaarten vind je vanaf dinsdag 19 maart in het theokot! Prosit
ma 25/03: Peignoircantus @’t ElixIr; Champagne:€9; W:€3
ma 25/03: Panters- en prooien cantus met Babylon @Waaiberg; Bier: €11/13; W: €4/6
di 26/03: Paters- en prostitutiecantus @Zamo; Westmalle: €9/12; W: €4/6
woe 27/03: Piratencantus @Waaiberg; Rum-Cola: €10/13; W: €4/6
do 28/03: Punkcantus @Pavlov;  Bier €9/12; W: €4/6
Korting weekpakket: 15€

Michelle (activiteiten@vtk.be)

Halbzeit Weekend
Iedereen kent dat wekelijkse fenomeen wel. Vrijdag naar huis, kleertjes worden 
gewassen, mama wast je, geeft je eten, stopt je in bed enzovoort.
Maar nu we , als 3e jaars, toch al zo halfweg zijn naar een toch wel mamaweekend-
loos leventje, moet het toch eens gebeuren dat je zonder haar leert leven. Nu om die 
klap wat te verminderen en de traantjes wat sneller te laten drogen, is Halbzeit er voor 
u en alleen u! (en om u mama eindelijk eens wat rust te geven en de week erop wat 
extra was) Voor een schamele richtprijs van €20 kan u cantussen, bierbuik aankweken, 
bierbuik afkweken (om daarna uiteraard deze terug aan te kweken), minigolven, vreten, 
barbecueën en een speciale verrassingsactiviteit (badum tss) .
Op 22-24 maart kan u in Beringen in de watten worden gelegd door onze lieve, schattige 
en koetsjiekoetsjie medewerkers (we know ... we’re adorable).
WEGENS HET SUCCES VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS DE PERIODE OM 
IN TE SCHRIJVEN VERLENGD! MAANDAG 18 EN DINSDAG 19 MAART KUN JE JE 
NOG INSCHRIJVEN IN HET THEOKOT! (Gelieve een voorschot van 10/15€ mee te 
nemen). Tot dan!

Halbzeit Weekend(halftime-weekend@lists.ulyssis.org)

Fulltime startvergadering
Aan alle laatstejaars: naar goede gewoonte organiseren we in de eerste week van juli (1-5 
juli) de befaamde FULLTIMEWEEK! Zwanenzangcantus, promotiefeest, ... Het budget is 
er, de ideeën komen van jullie! Daarom een startvergadering voor alle geïnteresseerde 
laatstejaars nu maandag 18 maart om 13u in BOKU 04.20.
Laten we er een onvergetelijke Fulltimeweek van maken! Tot dan.
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Rien (praeses@vtk.be)

Cultuur
Gitaarconcert Studenten

In het begin van dit jaar vonden een hoop Burgies en Archies de weg naar onze gitaarlessen 
die gegeven worden door de geweldige Kostas. Nu tonen ze graag wat ze dit jaar geleerd 
hebben op dit concertje in het Theokot! Ook Kostas zal een aantal nummertjes spelen. 
Kom dus woensdag 20 maart af en geniet van een avond vol wonderlijk gitaarspel.

Inge (cultuur@vtk.be) 

Kwis 3
Dinsdag op 19 Maart doet cultuur een 3e kwis !! Deze week zullen de inschrijvingen 
starten, dus als je je wilt inschrijven, wees dan snel! Zoek 3 vrienden bij elkaar en bewijs 
dat jij met je groepje de slimste bent in heel de aula. 

Sophie (cultuur@vtk.be)

Onderwijs
EIT KIC InnoEnergy Master in Energy: Smart Cities zoekt geschikte bachelors!

Binnenkort een Bachelor?
Geïnteresseerd in Energie en Smart Cities?
Geïnteresseerd om in het buitenland te studeren?
Geïnteresseerd in twee masterdiploma’s, van twee universiteiten, behaald in amper twee 
studiejaren?
Geïnteresseerd in het certificaat van een EIT-programma?
Geïnteresseerd in ondernemerschap?
Kijk dan zeker eens naar de EIT-KIC InnoEnergy Master in Energy: Smart Cities, want dit 
programma beantwoordt jouw kennisambities!
Haast je om in te schrijven, de afsluitdatum van 30 april komt er al aan…

Cursusdienst
Wegens Athens zal de cursusdienst komende week niet geopend zijn.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

 Fakbar
Duveltjes

Net zoals Beach Party was onze Jungle Party een feestje! Onze palmboom Bob heeft 
het overleefd en al het gras is ondertussen weer onze fakbar uit. Deze week houden wij 
dinsdag de prijsuitreiking van de FakIr wedstrijd van vorig semester en we geven dan ook 
een gratis vat CTS Scotch. Woensdag is het Duvel Night: Duvels aan €1! Wanneer alle 
Duvels op zijn geven wij nog eens een gratis vat er bovenop.
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Verantwoordelijk uitgever: Leen Cuypers - Willem de Croylaan 6, 3001 Heverlee

http://set.kuleuven.be/ethiekweek/privacy/debat

Debat

Woensdag 27 maart 2013
Aanvang om 19u.
Auditorium G
Celestijnenlaan 200G
Heverlee

Aansluitend receptie

Overlegcentrum voor Ethiek

De  Arenberg Doctoraatsschool
voor Wetenschap & Technologie
en  het  Overlegcentrum  Ethiek 
presenteren:

Hoe publiek
is uw privacy?

Heb je altijd pech? 

Leg je jas bij Stadsvestiaire weg! 

 

 

 

 

 
	  

Donderdag 21 maart  

Oude Markt voor het rectoraat 
21 u 30 – 6 u 00 

	  

In	  deze	  testfase	  van	  Stadsvestiaire	  houden	  wij	  een	  volledige	  avond	  je	  jas	  en	  
tas	  veilig	  bij	  en	  dit	  op	  wandelafstand	  van	  alle	  cafés	  op	  de	  Oude	  Markt.	  

meer	  info	  zie:	  facebookpagina	  Stadsvestiaire	  Leuven	  
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Fakbar (fakbar@vtk.be)     

Theokot
Nu het hoogtepunt van het jaar met ons spetterend galabal er opzit, gaan we een iets 
rustigere week tegenmoet. Niet desondanksdesalniettemindesniettegenstaande (om de 
woorden van onze geliefde professor Creemers te gebruiken) is het Theokot elke dag 
weer openen. Kom dus gerust langs om wat te eten en te paljassen.
Wegens het succes van vorige week, is het broodje van de week opnieuw Mediterano.

Theokot (theokot@vtk.be)

Best
St. Patrick’s Day Party

De Ieren vieren St. Patrick’s Day, dus wij ook! Op maandag 18 maart zullen de studenten 
van BEST u groene drankjes serveren in onze geliefde fakbar ‘t ElixIr. Omdat het ATHENS 
week is, zullen er ook Franse mademoiselles en Italiaanse binken rondlopen. Je kan ze 
trakteren op groene cocktails en versieren met gratis glowsticks ;-) vanaf 22u00. Be there 
or become a leprechaun!

BEST Leuven (best@vtk.be)

Varia

Bloedserieus
Bloeders en zusters, bloedverwanten kortom,
Dagelijks hebben nog steeds ongelooflijk veel mensen - en dan voornamelijk studenten 
zoals u en ik - bloed nodig, dus hebben we telkens behoefte aan vele (nieuwe) donoren! 
Bij deze dan ook een warme oproep om tijdens de Bloedserieusweek van maandag 18 
tot en met donderdag 21 maart 2013 bloed te komen geven. Op maandag en dinsdag 
van 11u tot 20u in de Universiteitshallen en op woensdag en donderdag van 11u tot 20u 
in het Gymnasium. Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele 
Bloedserieusweek open van 8u30 tot 20u!
Voor ons én uw gemak is het handig om u op voorhand in te schrijven op www.bloedserieus. 
be! Hier vindt u ook alle info omtrent de voorwaarden om bloed te mogen geven. U vindt 
ons eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’.
Voor alle bloeddonoren zijn er tijdens de week ook leuke avondactiviteiten en een gratis 
goodiebag voorzien:
Maandag: Bloody Cantus @ ZaMo (Doc’s Bar) (deuren 20u30, Io Vivat om 21u; 8 euro 
voor Stella; 3 euro voor water. Vooraf inschrijven noodzakelijk, zie www.bloedserieus.be 
of ‘Bloedserieus Leuven’ op Facebook)
Dinsdag: gratis film ‘Drive’ @ ILT 00.176 (Dekenstraat 6) om 21u (deuren 20u45)
Woensdag: comedy met Preparee en Henk Rijckaert @Auditorium Jean Monnet om 21u 
(deuren 20u45)
(bloedgevers gratis, anderen 10 euro)
Donderdag: een avonturenavond @Alma 3 vanaf 18u. Kom bloed geven! Elke druppel 
doet leven!
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8-bit
Arduino

Game Console

18th of March
19h30

@ESAT 2.58

Build your own

Student Branch Leuven presents

www.ieee-sb-leuven.be

Registration required at
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Het bloedserieusteam

Maandag 18/3: Create an Arduino Game Console, 19h30 @ ESAT (02.58)
Mis je Snake op je gsm? Space Invaders? Geen nood!
Op 18/3 creeren we onze eigen game console gebaseerd op de Arduino micro-controller.
We bouwen een Arduino shield met een gsm scherm, enkele knoppen en een zoemer.
We voorzien voorbeeld code en de componenten om direct gestart te geraken!
Deelname is vrij en gratis (ook niet IEEE leden), buiten voor de componenten, die we we 
voor een zeer zacht prijsje aanbieden.
Je kan de Arduino van vorige sessies herbruiken!
Gelieve in te schrijven op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/175, waar je ook alle info 
vindt.

The IEEE SB Soirée Pratique 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)

Raadsel week 6
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
Een spelletje volleybal tussen team Links en team Rechts (die zich respectievelijk op de 
linker- en rechterhelft van het veld bevinden) gaat als volgt: de bal begint in handen van 
een willekeurige speler die zich op een willekeurige plaats in zijn helft bevindt. Deze gooit 
de bal in de richting van de helft van de tegenstander. De afstand waarover de bal naar 
links of naar rechts beweegt is precies gelijk aan de afstand van de speler die hem gooide 
tot de “achterkant” van het veld (waarbij we met “achterkant” bedoelen: de linkerrand 
indien de speler zich op de linkerhelft bevond, of de rechterrand indien de speler zich 
op de rechterhelft bevond). Waar de bal neerkomt, wordt hij gevangen door een andere 
speler die de bal dan opnieuw volgens dezelfde regels gooit, en zo gaat het spel oneindig 
lang door.Je mag het veld beschouwen als een rechthoek, waarbij de linkerrand bij de 
linkerhelft hoort, de middellijn bij de rechterhelft, en de rechterrand niet tot het veld wordt 
gerekend. Een toeschouwer noteert voor elke worp welk team de bal in bezit heeft, en 
bekomt zo een (oneindig lange) rij van L’en en R’s. 
Toon aan dat dit (afhankelijk van de beginpositie van de bal) elke mogelijke rij van L’en en 
R’s kan zijn, met uitzondering van de rijen die eindigen op oneindig veel R’en.

Lauren (raadsel@vtk.be)
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