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Ik moet eens navragen of dit papier wel het FSC-label heeft...
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Praeseswoordje
Vrienden,

Bij het schrijven van dit tekstje overviel me een zekere euforie. Euforie
na zo’n immens geslaagde week. Een week waarin Revue niet enkel 3
avonden op rij een uitstekende opvoering neerzette, maar waarin ze dit
telkens ook deden voor een hopeloos uitverkochte zaal. Het was een hele
eer om samen met Eline een kleine rol te krijgen in zo’n tot in de puntjes
uitgewerkte theatervoorstelling. Mijn excuses voor het omlaag halen van het
niveau, maar kijk, nu hebben jullie jullie quota toch tenminste gehaald.
Een week waarin VTK de standaarden voor jobbeurzen voor het zoveelste jaar op
rij naar nieuwe onverkende hoogtes stuwde. Met 122 bedrijven, 1200+ studenten
en onmeetbare porties geluk (meeeeelig... Can you blame me?) kunnen we met
niet minder dan extreem gepaste trots spreken van een geslaagde editie. Mijn oprechte dank gaat dan ook
uit naar VTK Bedrijvenrelaties, Logisitek & IT voor al het harde werk dat ze hierin hebben gestoken. Al kan ik
uiteraard mijn hardwerkende praesidium en medewerkers niet vergeten voor die uren en uren aan shiften!
Goed, ik vind dat deze euforie zich wel leent tot het invoeren van een nieuwe wekelijkse sectie in dit segment.
Namelijk: Suggesties van vermaledijde lezertjes! Wat houdt dit in? Wel zoals de titel al doet vermoeden, word
ik nu en dan aangeklampt door trouwe lezers, al dan niet geïntoxiceerd, dat laat ik gaarne in het midden. En
deze brave zielen verblijdden mij regelmatig met suggesties voor mijn tekstjes. Dus bij deze...
Eerste inzending: Vrouwkes!!
Een niet nader genoemde tweedejaars vond dat de hoeveelheid vrouwkes in mijn tekstjes niet in
overeenstemming waren met zijn standaarden. Een ware casanova als Henk, laten we hem voor de
eenvoud Henk noemen, is namelijk het een en ander gewoon op het gebied van vrouwen. Als praeses
die nog wat nat is achter zijn oren (ongerelateerd van dit onderwerp, perverse zielen), kan ik alleen maar in
nederige eerbied naar Henk opkijken.
Dat was het weer voor deze week! Suggesties mogen steeds ingestuurd worden naar
vice@vtk.be!							
Tot volgende week, dan met 30% meer vrouwkes!
Het was weer een prachteditie van de Jobfair! Een
recordaantal standhouders en een recordaantal inschrijvingen,
alles piekfijn in orde!					
Ikzelf ben nu wel van plan om nog een jaar bij te studeren, dus veel
nood aan een uitgebreide exploratie van de arbeidsmarkt was er nu
niet voor mij. Ik ben er wel met goeie moed aan begonnen in mijn vrije
uurtjes, maar aangezien ik de uren er voor al veel gewerkt had, was ik
eigenlijk een beetje te moe en had ik stiekem niet zo veel zin.
Ik ben in de eerste gang standjes al blijven steken bij een IT-bedrijf
waar een van mijn werkende vrienden uitleg stond te geven. Na wat
casual babbelen begon ik -ge kent mij- te klagen over mijn benen,
dat die zo’n pijn deden en zo moe waren. Die vriend bood mij dan een stoel aan
(achter de tafel, waar dus normaal de bedrijfsvertegenwoordigers zitten).
Voor ik het goed en wel wist was ik zelf de uitleg aan het geven aan studenten om ze te
overtuigen om bij “ons” bedrijf te komen werken.
#fakeItTillYouMakeIt #ikDenkDatIkBenAangenomen					
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Vicewoordje

Cultuur in Leuven
Interfacultair
Theaterfestival
vanaf

1/03/2016

toneel

tot mei

Laureatenconcert
K. Elisabeth Wedstrijd

muziek

23/03/2016 20u | Aula MTC

Het Interfacultair Theaterfestival, een
andere jaarlijkse Leuvense gewoonte,
werd reeds op 1 maart geopend. Echter in
de periode maart-mei brengen hiervoor
8 Leuvense studentenkringen een toneel.
Zeker de moeite waard op eens te
bekijken! Meer info op: www.iftf.be

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de
elisabethiade Leuven een concert met
een laureaat van de laatste editie van
de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Tobias
Feldman, de 4de laureaat van de laatste
editie voor viool, komt begeleid door
piano en cello bijgevolg binnenkort naar
Leuven! (Gratis voor -26 jaar, anders €10)

Ithaka kunst

Babylons interuniversitaire
literaire prijs literatuur

8/03 tot 13/03/2016

Liefhebbers
van
hedendaagse
kunst, of gewoon nieuwsgierigen,
dienen dezer dagen eens een
bezoekje te brengen aan de buurt
tussen
de
Minderbroedersstraat
en
de
Kapucijnenvoer.
Het
jaarlijkse kunstenfestival Ithaka is
namelijk weer (bijna) geopend op
enkele originele locaties!
Meer info op: w w w.ithakafestival.be

di

23/2 om 20u | Minnepoort

Aan de burgies of archies met schrijf-of
dichttalent: goed nieuws, ook daarvoor
bestaat er een wedstrijd in Leuven! Als je
een sterk staaltje eigen poëzie of proza
aan het schrijven bent of reeds hebt:
schrijf je in en treed in de voetstappen van
vroegere winnaars zoals Anne Provoost,
Saskia De Coster, Bert Gabriëls,… Meer
info op: www.literairprijs.be

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Kasteel van Brasschaat

V.U. Lucas Vanlaer, Studentwijk 6-0, Arenberg, Leuven

25 maart ʻ16
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LEDEN 15€ - NIET LEDEN 20€
VVK THEOKOT - MORE INFO: VTK.BE/ON/GALABAL
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Evenementen
ma

7

Sumo Robot
Competitie
19u30 | ESAT 02.58

Ook dit jaar organiseert IEEE Student
Branch een Sumo Robot Competitie in
het tweede semester. Ontwerp, bouw
en programmeer je eigen robot in een
aantal begeleide sessies, alleen of in
teamverband, en neem het tegen elkaar
op om geweldige prijzen te winnen!
De volgende sessie gaat over het
programmeren van de robot in Arduino.
Geen probleem indien je eerdere sessies
niet hebt gevolgd, je kan deze nog
makkelijk inhalen!

di
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Proffentap

21u00 | Fakbar ‘t ElixIr
Gratis vaten

Het is weer zover! Proffen wisselen
dinsdagavond het lesbord in voor een
tapkraan in onze geliefde Fakbar. We
beginnen met de uitreiking van de
Gouden krijtjes en daarna zullen ze het
eerste gratis vat aftappen. Kom zeker af
om eens een babbeltje met hen te slaan
of kom gewoon gezellig met je vrienden
genieten van het gratis vat

Iedereen welkom! Gelieve te registreren
op www.ieee-sb-leuven.be/node/410

ma
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VTK-Politika Speed
date
20u30 | foyer Max Weber

Zie je een nieuwe relatie wel zitten maar
heb je niet de tijd om je week vol te
plannen met dates in de hoop de ware te
vinden? Dan is speed daten iets voor jou!
De inkomprijs bedraagt 1 euro. Inschrijven
is verplicht op on.vtk.be/speeddate. Gratis
glas cava bij aanvang van het evenement.
Door grote nood van single jongens aan
een lief zijn onze mannelijke plaatsen
volzet. Vrouwen kunnen zich nog steeds
aanmelden.

wo
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HoJa-cantus
20u00 | De Waaiberg
Water: 4/6 € Bier: 11/13 €

Na minstens drie jaar in Leuven kan
men zichzelf beschouwen als een ware
cantus-veteraan. Daarom organiseert
VTK operatie HoJa-cantus. De briefing
(voorverkoop) start donderdag 3 maart
op 2 clicks van het Kasteel in het Theokot.
Kom in legerthema verkleed en krijg €1
aan de kassa terug!
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Info Event Summer
Courses
12u00 | BEST Office

Wil je graag meer info over de
BEST Summer Courses? Of enkele
zotte verhalen horen van studenten
die reeds zo een Summer Course
hebben meegemaakt? Tijdens onze
workshop krijg je dit allemaal mee!
Je
kan
ook
enkele
succesvolle
motivatiebrieven lezen van onze members
om wat inspiratie op te doen en je kans
om geaccepteerd te worden voor een
Summer Course sterk te verhogen!
Kom dus zeker langs als je wenst te
appliceren. Doorlopend tijdens lunch,
vanaf 12u (je kan gerust wat later komen),
in onze BEST Office (een stukje verder,
langs Theokot)

do
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Workshop Ormit

18u30 | 200A Aud A	
Topic: Silent Leadership

If we talk about leadership, we often
talk about influencing. If you want to
start influencing others as a leader, it is
often in the context of talking. But can
you influence people without talking?
And how would you do this?
The workshop is on the 10th of
March at 18:30 in the auditorium of
Computer Science: 200A 00.225.
After a small reception will take place
allowing you to talk to other students and
people from Ormit.
Register on the VTK website and set
yourself as “going” on facebook
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13- Oh dierbaar Halftime
17 heel volgende week
Om te vieren dat we ondertussen halfweg
onze studies zijn organiseren we een hele
week met geweldige activiteiten. Onder
het motto “eigen haard is goud waard”
is het thema van deze week België. Haal
dus alle vlaggen, sjaals, voetbalshirts,...
maar uit de kast en kom samen met ons
feesten.
We beginnen zondagavond meteen
stevig met een fakfeestje.
Op maandag gaan we spelletjes spelen
in het theokot.
Dinsdag staat een cantus op het
programma.
Woensdag trekken we terug naar het
theokot om een paar (Belgische!) films
te kijken.
Als afsluiter van de week is er een kwis.
Laat die cursussen een weekje voor wat
ze zijn en kom met ons vieren!

vr

25

Galabal

Kasteel van Brasschaet
€15/20 | tickets vanaf deze week

Ons lustrumgalabal komt met rasse
schreden dichterbij. Nog 3 weekjes en dan
is het zover. Het zal dit jaar doorgaan in
het mooie Kasteel van Brasschaet. Tickets
zullen vanaf deze maandag beschikbaar
zijn, elke middag in het Theokot. Tickets
zijn €15 voor leden en €20 voor niet-leden.
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De voorbije week

Uitreiking Gouden Krijtjes
op de première van Revue

Ijshockey
8

VTK Jobfair

Revue

municatie op één foto!
met heel Team Com
Arthur, Christophe, Alberick)
(v.l.n.r. Ariane,
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Organisatie: Groep W&T KU Leuven

Water,
Weer,
Wonen
impact en
aanpak van de
klimaatverandering

Woensdag 23 maart 2016 om 19.00 u.
Auditorium Weber (AP 00.15), Parkstraat 51, Leuven
Wat is de impact van het klimaat en overstromingen op
het woonbeleid? Hoe kunnen wetenschap en techniek
deze problemen milderen? Welke maatschappelijke keuzes
moeten we maken, nationaal en internationaal, bijvoorbeeld
bij het definiëren van overstromingsgebieden?

10

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.
Voor meer info en inschrijvingen:
https://set.kuleuven.be/ethiekweek/2016

Inleiding: vicerector Katlijn Malfliet
Moderator: Annemie Geeraerd
Sprekers:
 Nicole Van Lipzig (KU Leuven)
 Didier D’hont (VMM)
 Patrick Willems (KU Leuven)
 Han Verschure (KU Leuven)
 Neelke Doorn (TU Delft)
Receptie: aansluitend vanaf 21.30 u.

Berichten
Theokot
Deze week wordt een leuke, maar drukke
week. Dit omdat het Theokot maar liefst 2
activiteiten organiseert!
Op dinsdag 8 maart kunnen jullie ‘s
middags nog altijd deelnemen aan de
Bitterballenboef! Eet zoveel bitterballen
als je wil, voor slechts 3 euro!
(Inschrijvingen in het Theokot elke
middag) (Het record ligt rond de
55,
challenge accepted?)
Op donderdag 10 Maart is het weer
zover, DE Theokot karaoke V2.0, want
niemand organiseert een karaoke zoals
Theokot dat doet! Kom mee singstarren,
genieten van gratis/goedkope snacks en
kom een lekkere passoa-orange of blue
thrill drinken terwijl je geniet van een
ultieme sfeer!

Cyber security challenge
Behoor jij tot de nieuwe generatie van
Belgische cyber security experts? Bewijs
het! De Cyber Security Challenge voor
Belgische studenten komt eraan. Als jij
een student bent aan een bachelor of
master opleiding en op het punt staat af
te studeren, schrijf je dan nu in als team
van max. 4 studenten.
De eerste ronde van de Challenge zal
online plaatsvinden op 8 en 9 maart 2016.
Schrijf je met je team in op de website. De
beste teams zullen gekwalificeerd worden
voor de nationale finale, die doorgaat
op 17 maart op een geheime locatie in
Brussel!
Bekijk onze website voor meer details.
www.cybersecuritychallenge.be

YERA & AFT present:
Denktank: Startups in de
Energiesector
Wo 9 mrt, 20u | Pauscollege
Heb je altijd al willen weten hoe het is
om een bedrijf op te starten? Ben je
benieuwd naar de uitdagingen van
een jong bedrijf? Wil je ontdekken wat
‘consulting’ nu juist inhoudt?
Na het succes van de denktank van vorig
jaar, slaan YERA en AFT opnieuw de
handen in elkaar om op woensdag 9 maart
een denktank te organiseren rond startups in de energiesector. Daarom hebben
we YouKnowWatt, Smartnodes én TAG
uitgenodigd om te vertellen over hun startup periode en hoe het is om werkzaam
te zijn in de energiesector.
Tijdens het event kan je al genieten van
gratis drankjes en smakelijke snacks.
Achteraf verwelkomen we je graag op
een gratis receptie met frisse pintjes en
een glaasje cava.
Registreer op de website van AFT om je
aanwezigheid te bevestigen!

Dynamische studentenjob
Affiniteit met programmeren (Matlab
en/of Python)? Zin om mee te bouwen
aan software die de concepten van 3D
kinematica en dynamica visualiseert voor
de studenten van het vak Toegepaste
Mechanica 2 – deel Dynamica? Wij
zoeken 2 jobstudenten (m/v) die reeds
slaagden voor het vak om hier deze zomer
aan te werken. De timing is overeen
te komen. Voor meer info, contacteer
onderstaand emailadres.
Nele Famaey (nele.famaey@kuleuven.be)
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Concerttickets binnenkort!
Binnenkort komen er weer concerttickets
met korting voor onze leden zoals vorig
semester voor The Van Jets.
Houd het bakske / de website / de
facebookpagina dus in het oog. Om
alvast een tipje van de sluier op te lichten:
Marcus Miller & Ruben Block!

Kortverhaal: G ez ocht
Auteur: Anoniempje Anoniem
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.
-Deel 2: Het park‘…dary. Legendary’, zegt Laurens. Maarten
ademt diep in. De koude lucht vult zijn
longen. Hij ademt wolkjes uit. ‘Waar gaan
we die twee mooie flessen consumeren?’,
vraagt hij aan zijn vrienden. ‘Ik weet wel
iets leuk’, zegt Laurens. In de verte doemt
een park op. Het is het wondermooie
Sint-Donatuspark. Het trio stop voor de
gesloten omheining. ‘Uw definitie van leuk
is toch anders dan de mijne’, zegt Marcus
tegen Laurens. ‘Een beetje spanning in
uw leven kan echt geen kwaad’, zegt
Laurens terwijl hij over het hek klautert.
‘Geef me eens een zetje’, vraagt Maarten
aan Marcus. ‘Dat kun je toch niet
menen?’, antwoordt Marcus, ‘Wat als ze
ons betrappen?’. ‘Ze gaan ons helemaal
niet betrappen. Het is zoals Laurens als
zei, een beetje spanning in je leven kan
geen kwaad’, zegt Maarten. Hij klimt ook
over het hek heen. ‘Fucking hell moet dat
nu echt?’, vraagt Marcus. ‘Ja’, antwoorden
Laurens en Maarten in koor. ‘Goed dan.
Maar als er iets gebeurt dan steek ik alle
schuld op jullie’, zegt Marcus. Hij doet
dan ook maar een poging om over het
hek te klimmen. Maar net voor hij van het
hek wil springen blijft Marcus met zijn ene
been hangen. Zijn gezicht plant zich in de
modder en zijn broek scheurt. Maarten en
12

Laurens lachen zich te pletter. ‘Uiteraard,
het kon ook weer niet anders’, roept
Marcus. ‘Kom geef mij rap een fles jenever
dat ik mijn problemen kan wegdrinken’,
zegt hij met een kwade ondertoon. Hij
wandelt naar het dichtstbijzijnde bankje
en laat zich hard neerploffen. Hij draait
de koude fles cactusjenever open en
neemt een grote slok. ‘Het valt wel mee
uw gezicht was toch al naar de kloten’,
zegt Maarten lachend. ‘Haha lach maar.
Hoe moet ik nu nog fatsoenlijk naar Sofie
gaan. Dag waterkansjes’, zegt Marcus
treurig. ‘Wel je hebt nu wel een prachtige
opening’, zegt Laurens terwijl hij naast
hem neerploft en aan de fles appeljenever
begint. ‘Het is zeker honderd keer beter
dan uw stomme ijsbeer die zwaar genoeg
is om het ijs te breken’, voegt Maarten er
ook aan toe. Hij neemt ook een grote slok
van de appeljenever. Het brandt lichtjes in
zijn keel. ‘Wel wat moet dat daar!’, roept
iemand in de verte. Het drietal kijkt in de
richting van de stem. Het is de politie.

Gedichtje
Schattige, lieve Emi
Ik kan mij niet meer bedwingen
Jouw heupen zijn zo sexy
Mijn piemel krijgt constant tintelingen
Ik zit van je te fantaseren
Je ogen, je lach, je boezem
Ik denk steeds aan jou zonder kleren
Seks tussen de kersenbloesem
Ik zie je elke dag,
Maar zie me mij wel staan?
Zou jij, als ik vragen mag,
Met mij uit willen gaan?

Wil

je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid, diepzinnige poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be

Sneak Preview
March 14 & 15, 2016
Are you a Master student in Engineering in the
Benelux? Then this is your chance to meet
ExxonMobil and discover what it’s like to start your
career at one of our refineries or chemical plants!
Join us on a 2-day expedition to our plants in
Rotterdam and Antwerp in a program including:
• Several case-studies, where you’ll showcase
your analytical and negotiation skills
• Plant-tours of our production facilities
• Presentations on ExxonMobil in general,
and what a career at our company looks like
• Plenty of interaction with both young
employees and experienced managers

For more information on the event, and how to apply,
visit our website www.exxonmobil.nl/careers or
www.exxonmobil.be/careers before March 8.
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Ontspanning
Kronkellijn puzzel
Verbind de punten met een kronkelende lijn tot een enkele gesloten lus. Het pad kruist
noch raakt zichzelf en splitst nergens in twee. De cijfers geven aan hoeveel aanliggende
lijnen er zijn. Lege vakjes kunnen eender welk aantal omliggende lijnen hebben!
Er is één enkele unieke oplossing die kan gevonden worden zonder te moeten gokken.
Het gebruikte patroon is het Penrose patroon, genoemd naar Sir Roger Penrose.

Puzzle #1

Variety Slitherlinks, Book 2

Penrose Tiling
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Fill in some of the dotted line segments to form a meandering path that forms a single loop. The path does not
cross itself, branch, or touch itself at corners. The numbers indicate how many line segments surround each cell.
Empty cells may be surrounded by any number of line segments.
There is one unique solution, and you should be able to find it without guessing. You may find it helpful to mark
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Sudoku

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sat Mar 5 11:28:39 2016 GMT. Enjoy!

Als de aspirerende geniën die we zijn, hebben wij ons deze week eens over de
fundamentele wiskunde gebogen en zijn tot volgende onthutsende conclusie gekomen:
X
X.X
X.X - Y.Y
(X+Y) . (X-Y)
X+Y
X+X
2.X
2

=
=
=
=
=
=
=
=

Y
X.Y
X.Y - Y.Y
Y . (X-Y)
Y
X
X
1

Nu weten we wel dat dit (waarschijnlijk) mis is, maar we kunnen onze fout maar niet
vinden. Kunnen jullie ons helpen? Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be
De oplossing van vorige week was de volgende:
Doordat Bert kan beginnen, komt het er op neer te kijken of de som van de even dan wel
de oneven zakjes het hoogste totaal oplevert en dan telkens die zakjes te nemen. Ernie
kan in dat geval telkens enkel de andere zakjes oprapen.
Stijn Cambie had dit juist en wint 2 filmtickets. Proficiat! De tickets zijn vanaf nu digitaal en
zullen zo snel mogelijk naar je gemaild worden.
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95 JAAR VTK
20 - 25 MAART

DINSDAG

KERMIS

WOENSDAG

GALABAL

VRIJDAG

LUSTRUMWEEK
MAANDAG

KERMIS

ZONDAG

LEZING

KASTEEL VAN BRASSCHAAT | 22U

RECEPTIE

PLEIN VOOR ALMA 3 | 12U - 22U

20 JAAR ‘T ELIXIR

PLEIN VOOR ALMA 3 | 12U - 22U

TTI | 19U

LIEVEN SCHEIRE | JEROEN BAERT
MTC | 20U15 | RECEPTIE

‘T ELIXIR | 22U | 20 GRATIS VATEN
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