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800 ex.

wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (10/3)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

20u00 - ...

P&G Networking event

TTI

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

The Ghost of Piramida

Aula 2e hoofdwet

Fakbar open

‘t ElixIr

20u00 - ...

Sportquiz

C200 Aud.G00.01

21u00 - ...

Jungle Party

‘t ElixIr

18u00 - ...

ExxonMobil Company Presentation

Faculty Club

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

21u00-23u00

Receptie Galabal

Salon Arenberg kasteel

22u00-05u00

Galabal des Vlaamse Technische
Krings

Birmingham Palace
Brussel

Maandag (11/3)

Dinsdag (12/3)
20u00-22u00
21u00 - ...
Woensdag (13/3)

Donderdag (14/3)

Vrijdag (15/3)
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (11/3)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (12/3)

Woensdag (13/3)

Donderdag (14/3)

Vrijdag (15/3)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Vorige week hebben we ons zalig kunnen amuseren met Halftime ... nooit gedacht in de
Rumba op de toog te dansen! :) Maar ook galabal VTK Gent was weer een voltreffer.
Evenals de Revue. Ik heb genoten van de show en vond het ook heel plezant om zelf een
minuutje te mogen meedoen. :) Deze week kijk ik al halsreikend uit naar ons eigen galabal
nu vrijdag en uiteraard Jungle Party!
Graag wil ik ook een ode brengen aan Annabel en Jens. Altijd tof om random op straat
geroepen te worden door twee fervente lezers van mijn praesestekstje. Ik dacht immers
dat niemand deze bullsh*t daadwerkelijk las. :)
Bij leven en welzijn,
Rien (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice
Wat een weertje vorige week! Een staalblauwe hemel, licht briesje en een zon waarvan
ik vergeten was hoe die eruit zag. Spijtig voor de thesis, maar we konden eigenlijk niet
anders dan ons tuinstel uithalen en voor de alma gaan zitten. Cola’tjes, pintjes en een pak
kaarten; meer moest dat echt niet zijn. Wel jammer dat de korte rokjes nog een beetje
achter bleven :) Zomer, ik kan niet wachten tot je definitief in het land bent!

Volgende week gaat het weer niet meer meezitten, maar da’s niet zo erg. Vrijdag gaan wen
namelijk met z’n allen naar Brussel voor het meest sjieke galabal van alle studentenkringen!
Leg dus alvast uw haar goed en zoek een date om u tegen te zeggen, want dit mag je echt
niet missen! Tot dan!
Marv (vice@vtk.be)

Activiteiten
Galabal des Vlaamse Technische Krings
Deze vrijdag is het weer zover, het jaarlijkse decadente feestje, ook wel bekend als
het Galabal des Vlaamsche Technische Krings. Vind jezelf een date, een kostuum
en zak af naar Birmingham Palace. Een prachtige locatie, dj’s van topformaat, een
goochelaar, fancy cocktails, het staat allemaal op jou te wachten. Dit jaar zal het Galabal
des Vlaamsche Technische Krings doorgaan op 15 maart in Birmingham Palace, een
toplocatie in hartje Brussel.
Kaarten zijn nog steeds elke middag vanaf 12u30 beschikbaar in het Theokot.
Het galabalteam (galabal@vtk.be)
Win een limousine!
Heb jij een kaartje voor het Galabal des Vlaamsche Technische Krings en wil je dit jaar in
pure decadente stijl arriveren in een limousine, neem dan een foto van jezelf in het thema
“gala” en tag ons op de foto!!
Voor het volledige reglement bezoek onze facebook-page of vtk.be/on/galabal.
Het galabalteam (galabal@vtk.be)
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Met je diploma BA of MA
(bio-)ingenieurswetenschappen
ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE
• studeren?
DAT KAN!

DAT KAN!
Kom naar onze infomarkt in de EBIB op
woensdag 13 maart 2013 van 14u tot 17u
en ontdek FEB’s masterprogramma’s!

Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen
Naamsestraat 69
3000 Leuven
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Cultuur
Kwis 3
Binnen twee weken 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)

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)

Screening The Ghost of Piramida 12/02/2012 - Aula Tweede Hoofdwet
Op het eiland Spitsbergen in de Noorse archipel Svelbard, niet ver van de Noordpool,
werd in de vorige eeuw de Sovjet-mijnbouwplaats Pyramiden gesticht. De Russen die
er gingen werken, kwamen met de hoop op een beter bestaan, maar die droom was
een kort leven beschoren. Inmiddels is de nederzetting reeds lang verlaten. Drie leden
van de Deense band Efterklang gaan erheen om de sfeer te proeven en geluiden op te
nemen voor een nieuw album. Overal wordt op getikt, langs geritseld en in geblazen.
De bandleden schuiven planken heen en weer, klimmen in buizen en leggen het geluid
vast van stapels Sovjet-documenten die op de grond vallen. De beelden van Efterklang
worden afgewisseld met archiefmateriaal van een voormalig inwoner, die in 1946 naar de
nederzetting migreerde. In voice-over vertelt hij over het leven daar: de verwachtingen, het
werk, de gewenning aan het extreme klimaat en hoe de inwoners tijdens een skiwedstrijd
eens oog in oog kwamen te staan met een ijsbeer. Het fotogenieke Pyramiden, destijds
ook wel ‘de parel van de Sovjet-Unie’ genoemd, liet zich toen al dankbaar vastleggen. En
ook nu blijken de verlaten gebouwen, met de foto’s nog aan het afbladderende behang,
de serene omgeving goed te complementeren.
Cultuur (cultuur@vtk.be)

13e Musicologicaconcert: Cielarko
Op 13 maart vindt het jaarlijkse musicologicaconcert plaats. De studenten musicologie
doen hun best om te bewijzen dat ze, naast al die theorie, ook een aardig stukje muziek
kunnen spelen. U krijgt een gevarieerd programma met muziek gaande van renaissance
tot 20e eeuw. Het concert vindt plaats in aula Pieter de Somer en begint om 20u. Kaarten
kosten €5 in voorverkoop of €7 aan de kassa en kunnen gereserveerd worden op
musicologicaconcert@gmail.com.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
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selection on CV submitted before March 12, 2013

for more details and application visit exxonmobil.be/careers

2013

Meerhout Polymers Plant,
March 20, 2013

11/28/08 8:11:52 AM

Fakbar
Jungle Party!
Deze week is het weer zover, het feestje van het semester: Jungle Party! We bedekken
heel onze vloer met een echt grastapijt, versieren onze muren met klimop en plaatsen
een hele hoop planten binnen. De sfeer zal zeker goed zitten, maar aan de drank is er
ook gedacht. We verkopen 3 soorten cocktails aan €1, blue-thrill shotjes en geven enkele
gratis vaten weg! Redenen genoeg om dus mee te komen feesten. Het is weer een themafeestje dus probeer verkleed te komen. Wees voor een keer gepermitteerd een beest,
zodat je daarna kan zeggen ‘amai das echt een zot feestje geweest’.
Fakbar (fakbar@vtk.be)

BNL_LS_InHouseDay_A5_2008_OL.indd 1

Onderwijs

Hoe publiek is uw privacy?
In het kader van de Week van de Ethiek, organiseren de Groep Wetenschap &
Technologie en de Arenberg Doctoraatsschool in samenwerking met het Overlegcentrum
Ethiek het volgende debat: Hoe publiek is uw privacy? Ethische vragen bij uw digitale
voetafdruk.
Datum: woe. 27 maart 2013, 19-22u. (aansluitend receptie). Vanaf 18u45 tonen we
beeldmateriaal als achtergrond.
Locatie: Celestijnenlaan 200 G, auditorium 00.01
Info en registratie (vóór 25 maart): http://set.kuleuven.be/ethiekweek/privacy/debat
Sprekers:
Drs. Bart van der Sloot, Amsterdam Platform for Privacy Research
Prof. dr. Guido Van Steendam, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, KU
Leuven
De Heer Willem Debeuckelaere, Belgische Privacycommissie
Prof. dr. ir. Bart Preneel, Departement Elektrotechniek, KU Leuven
Het debat wordt ingeleid en gemodereerd door Prof. Dr. Johan De Tavernier, Coördinator
Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek.
Prof. dr. ir. Tinne Tuytelaars zal vanuit haar ervaring in het COGNIMUND project een
demo geven.
Tijdens het debat zullen experten en actoren met diverse achtergronden in de sector vanuit
hun eigen invalshoek reflecteren over ethisch-maatschappelijke aspecten rond privacy op
het internet. Thema’s die aan bod zullen komen zijn:
•
Internet: gebruik, gevaren en beveiliging
•
Juridische aspecten omtrent privacygegevens op het internet
•
De filosofisch-maatschappelijke invalshoek
•
De enorme ontwikkelingen binnen ICT die zowel een bedreiging van de privacy
betekenen als nieuwe mogelijkheden bieden voor betere bescherming ervan
Er is geen wetenschappelijke voorkennis vereist, deelname is gratis, registratie is verplicht
en kan tot en met 25 maart via: http://set.kuleuven.be/ethiekweek/privacy/debat
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Bedrijvenrelaties

ExxonMobil Company Presentation
Martijn Timmermans (started in 2011) will give a flavour of what it’s like to work for
ExxonMobil as a starting engineer. Afterwards, Benelux Public Affairs manager Remko
Kruithof will present the ExxonMobil ‘Energy Outlook: A View To 2040’, an interactive
discussion on the evolution of energy market trends and the consequences for industry
and society. The evening is closed out with a free reception and the opportunity to meet
& greet with young engineers and management.
For who?
Master students in engineering
Location?
Faculty Club, Groot Begijnhof, Leuven
Interested?
Subscribe via http://on.vtk.be/exxonmobil before Tuesday March
			12th, the number of available seats is limited!
VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
Eindwerkprijzen
Als laatstejaars steek je veel tijd en moeite in je eindwerk. Maar wist je dat je eindwerk
je een mooie prijs, of zelfs een job kan opleveren? Op http://www.vtk.be/nl/page/name/
eindwerkprijzen/ vindt je een aantal eindwerkprijzen. De eerste deadlines zijn er al in
maart, dus wees er snel bij.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
P&G Networking Event
Ben je op zoek naar een boeiende stage? Kom dan zeker naar het Procter & Gamble
Networking event op maandag 11 maart om 20u00 in het Thermotechnisch Instituut. Op
het programma staan een bedrijfspresentatie en een informele receptie met ingenieurs
van P&G.
P&G biedt zowel stages aan voor chemisch ingenieursstudenten als voor werktuigkundige
en elektrotechnische ingenieursstudenten. Ook laatstejaars op zoek naar een job zijn
welkom.
Bedrijvenrelaties(br@vtk.be)
ExxonMobil Inhouse Day
Explore in team the challenges an ExxonMobil plant faces everyday through a real life
technical case and presentations. Visit the plant and find the chance to meet young
ExxonMobil employees, supervisors and managers all through the day and evening
activities. Learn about the way we work & the people we work with. Basically – come and
get to know us a little better!
Come join us for a day filled with exciting activities (case study, plant tour, diner…) in an
inspiring environment – we will make sure food and drinks are available & provide the
necessary transportation!
For who?
Master students in engineering
Location?
Meerhout Polymers Plant, Meerhout
Interested?
Apply online before March 12th, 2013 through our online-application
			
system. If you have problems registering, call +31 76 529 1316
			for assistance.
Check out the attachments and our website for more info: www.exxonmobil.be/careers
VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Best

BEST heeft je mening nodig!
BEST heeft jouw mening nodig! Gun ons een kleine 15 minuten en deel je ervaringen als
ingenieurstudent met ons op https://www.surveymonkey.com/s/BESTstudentsurvey2013.
Iedereen die deze enquête invult maakt kans om een coole prijs te winnen! Twijfel dus
zeker niet om dit door te zeggen naar je vrienden en medestudenten ;)
BEST streeft er steeds naar om haar activiteiten te ontwikkelen en te verbeteren, om ze
nog beter aan te passen aan de noden van ingenieurstudenten over heel Europa. Door
deze enquête in te vullen zal je de mogelijkheid hebben om daar ook zelf inspraak in te
krijgen :)
Zo, waar wacht je nog op? Just do it! Groetjes,
BEST Leuven (best@vtk.be)
60 Summer Courses waiting for YOU!
Heb je je al ingeschreven voor één van de awesome (vraag maar aan de medestudenten
die al geweest zijn ;-)) BEST Summer Courses!? Wacht niet langer, de applicaties moeten
voor 17 maart binnen! Chemie, architectuur, robots... ieder wat wils! En dat voor 0 tot 45
euro! Go to http://best.eu.org/courses and APPLY! See you somewhere in Europe ;-)
BEST Leuven (best@vtk.be)
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 22u. Be there or
become a leprechaun!
BEST Leuven (best@vtk.be)

Varia

Taste of Research: AFC Café 2013 - 6 ideas worth spreading:
Discover more about science, technology and innovation.
A diverse range of speakers include professors, researchers and entrepreneurs whose
interests lie in different fields of science or areas of technology. After the presentations
(held in English), there will be an informal reception. For more details, check out our
facebook event “Taste of Research” or our website www.afcleuven.be. Registration for
this event is required!
Floriane Coveliers (floriane.coveliers@afcleuven.be)
Euroavia
Het tweede semester is al volop bezig, dus het is hoogtijd dat er een eerste lezing eraan
komt! Op dinsdag 12 maart zal professor Vandepitte een lezing geven over de vooruitgang
van ruimte-exploratie, meer precies het sturen van ruimtesonden naar Mars. In zijn lezing
getitled: “Spirit, Opportunity & Curiosity: robot geology on Mars”, zal hij meer vertellen over
wat wetenschappers precies op zoek naar zijn, en hoe ze hierbij tewerk gaan. Het belooft
een interessante lezing te worden, afkomen is de boodschap!
De lezing begint om 20 uur op lokaal BOKU 03.22. Op het einde van de lezing is er naar
goede gewoonte een gratis receptie.
EUROAVIA
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Student Branch Leuven presents
Build your own

Arduino

18th of March
19h30
@ESAT 2.58

8-bit Game Console

Registration required at
www.ieee-sb-leuven.be

Student	
  Branch	
  Leuven	
  
h"p://www.ieee-‐sb-‐leuven.be/	
  

presents

Home	
  Automa3on	
  

Program	
  your	
  own	
  domo3cs	
  system!	
  
•	
  Completely	
  w
	
   ireless	
  
•	
  Compa3ble	
  with:	
  
-‐	
  Android,	
  iOS,..	
  
-‐	
  Smartphone,	
  Tablet	
  
	
  

Monday	
  11	
  March,	
  19.30h	
  
ESAT	
  02.58	
  
€5/20	
  own	
  arduino/arduino	
  needed	
  
SubscripAon	
  on	
  the	
  website:	
  
h"p://www.ieee-‐sb-‐leuven.be/node/174	
  
p. 14 - Bakske Week 5

Maandag 11/3: Home automation with Arduino, 19h30 @ ESAT (02.58)
Wie wil er niet alles vanuit zijn zetel bedienen? Maar tegen welke prijs?
Op maandag 11/3 om 19u30 levert de IEEE SB Leuven de oplossing voor goedkoope
domotica. We organizeren een workshop rond de populaire micro-controller Arduino met
draadloze communicatie. Deelname is vrij en gratis (ook niet IEEE leden), buiten voor de
componenten, die we we voor een zeer zacht prijsje aanbieden: 15/20€ incl. Arduino.
Gelieve in te schrijven op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/174, waar je ook alle info
vindt.
The IEEE SB Soirée Pratique Team
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
Internationaal vrijwilligerswerk!
Hoe ga jij je vrije dagen in de vakantie doorbrengen na een jaartje studentenleven? Languit
op het strand, in de tuin of voor je tv liggen? Of koppel je liever het aangename aan het
nuttige? VIA biedt jou elk jaar een duizendtal vrijwilligerskampen aan verspreid over
de hele wereld! Breek los, verken, en ga samen met een internationale groep vrijwilligers
deze uitdaging aan! Workshops houden met gehandicapte kindjes in Togo, heraanleggen
van een waterloop in een japans woud, renovatie van een Boeddhistisch meditatiecentrum
in Engeland, terug open breken van verlaten bergpadjes in Ijsland, ... . Voor ieder wat wils!
En het beste van al? Het hoeft helemaal niet duur te zijn!
Geïnteresseerd? Kom dan langs bij ons standje op dinsdag 19 maart in het auditorium in
de tweebronnen bib te Leuven tussen 6 en 8. (http://www.mijnleuven.be/jongeren/artikel/
buitenlandplannen). Hopelijk tot dan!
Klaas (www.VIAvzw.be)
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’.
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Working @ ExxonMobil

Energy Outlook 2040

receptie

Inschrijven via VTK website, plaatsen beperkt!
Deadline maandag 11 maart

Meet & Greet met jonge ingenieurs en
management

20u-22u Gratis

Een interactieve presentatie over de evolutie
van de energiemarkten en de uitdagingen die
dat met zich meebrengt voor de maatschappij,
door Benelux Public Affairs Manager Remko
Kruithof

19u

Donderdag 14 maart
Faculty Club – Groot Begijnhof
Zaal St. Barbara
Welkom vanaf 18u

Company Presentation:

Martijn Timmermans getuigt over zijn ervaringen als startende
ingenieur: hij vertelt hoe een typische dag en week eruit ziet
en geeft een voorbeeld van een project waaraan hij
heeft gewerkt

18u30
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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!
Het Bloedserieusteam

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 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 winnaar die twee tickets voor cantusweek wint. Niet
gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week

Welk fenomeen wordt hier uitgebeeld?
Lauren (raadsel@vtk.be)
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