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wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (31/3)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Prefab Duplex

‘t ElixIr

Beiaardcantus

Ladeuzeplein

20u00-...

Comedynight VTK-VRG

Aud. Max Weber

18u00-...

Workshop portfolio maken voor archies

ESAT Aud. A

Ijshockey II

Ijsbaan Leuven

Westhoek Trip

Parking Bodart

Maandag (1/4)
22u00-...
Woensdag (3/4)
18u00-...
Donderdag (4/4)

21u15-23u30
Vrijdag (5/4)
09u15-21u45

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (31/3)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u45

Cursusdienst open

Theokot

Dinsdag (1/4)
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10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u45

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (2/4)

Donderdag (3/4)

Vrijdag (4/4)
10u30-14u30

Woordje van de praeses
Archies & burgies zijn beschaafder dan economen of rechtenstudenten, dat
is de conclusie na de ticketverkoop voor de beiaardcantus. Toen ik woensdag
namiddag naar het TTI moest voor een sollicitatiegesprek kon ik enkel glimlachen
en genieten van het zicht. Een hoop studenten in zetels en stoelen, rustig aan het
genieten van de zon, de pintjes en het gezelschap. Op zo’n momenten kan ik als
praeses ook niet anders dan trots zijn. Op de organisatie van de ticketverkoop,
maar zeker evenveel op hoe onze studenten zich gedragen hebben: fatsoenlijk
en respectvol. Zelfs de enkelingen die geen kaart kregen na 7 uur wachten
begrepen het volkomen. We hebben heel Leuven getoond dat het ook op een
deftige manier kon en heb hiervoor al heel wat feliciaties mogen ontvangen, die
ik langs deze weg weer aan jullie doorgeef!
Ps: We zijn als praesidium dan ook dubbel zo blij dat we elke kaart die we van
LOKO hebben gekregen aan al onze leden beschikbaar hebben gesteld!
Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Voor wie het gemist moest hebben: Obama bracht afgelopen week een bezoekje
aan ons Belgenlandje. En waar Obama gaat, gaat The Beast. Een kanjer van een
wagen, zo is me verteld. Banden die amper kapot te krijgen zijn, een voorraadje
bloed van de president in de koffer, een hermetisch afsluitbare passagiersruimte
en deuren die bedekt zijn met 12 centimeter dik staal. Onze Roxanne (de kar
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van VTK dus) steekt daar maar povertjes tegen af, zou men kunnen denken. Ze
is dan ook niet meer wat ze geweest is. De airco durft het al eens begeven, er
ontbreekt hier en daar al eens een laagje lak en de passagiersdeur scharniert
niet meer zo mooi als ze ooit deed. Maar wij weten uiteraard beter. Probeert
u maar eens een tap in The Beast te vervoeren. Onze kar vertoont wel enkele
littekens, maar dat geeft haar alleen meer karakter, en toont de toewijding van
ons beestje voor VTK. Lekker puh, Obama.
Weetje van de week: onze drankautomaat (zie tekstje van vorige week) heeft
ondertussen een grondige hersteloperatie ondergaan, en werkt weer naar
behoren. Hoezee!
Jeroen (vice@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Workshop portfolio maken voor Archies
5 jaar heb je maquettes gesneden, de best verborgen hoekjes van je CAD
software verkend en allerhande aanzichten in plannen gegoten. Nu is het moment
aangebroken om die 5 jaar hard labeur samen te vatten in een bevattelijk en
overtuigend portfolio. Met de nodige know how kan je dit portfolio omtoveren tot
een visitekaartje dat je met trots achterlaat bij de werkgever van jouw dromen. Om
je daarbij een handje te helpen organiseert VTK Bedrijvenrelaties een workshop
portfolio maken met aansluitend een gratis receptie!
Waar?
Voor wie?
Wanneer?

Auditorium A op ESAT (ELEC)
Alle studenten burgerlijk ingenieur architect met interesse!
Donderdag 3 april 2014 vanaf 18 uur
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Cultuur
Comedy-avond VTK-VRG
Nog één week en we kunnen allen gebruik maken van de paasvakantie om
lekker te ontspannen na al dat harde studeren (of zoals sommigen, beginnen
met studeren). Om de vakantie met een lach in te zetten, organiseren we samen
met VRG een comedy-avond. Met headliner Thomas Smith en vier ervaren
semiprofessionele artiesten Ramses Noffels, Bart Vantieghem, Wilfried Van der
Elst en Thomas Schraepen. De voorstelling start donderdag 3 april om 20u00 in
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auditorium Max Weber, deuren gaan open om 19u30. Tickets te verkrijgen in het
Theokot aan (€1/2/2) voor (L/NL/ADK) respectievelijk.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Westhoek trip
Deze vrijdag, 4/4, gaat VTK de westhoek bezoeken. Ons bezoek brengt ons
‘s ochtends tot het hopmuseum, de namiddag zullen we doorbrengen in het In
Flanders’ Fields Museum. Tijdens allebei de bezoeken zullen we een Engelstalige
rondleiding voorzien. Ook een deel van de avond zullen we doorbrengen in Ieper,
waar we onze trip zullen afsluiten met de dagelijkse groet aan de gesneuvelde
soldaten: The last post onder de Menenpoort. Voor het luttele bedrag van 10€
voor leden en 15€ voor niet-leden kunnen jullie een plaatsje bemachtigen.
Verzamelen doen we om 9u15 aan parking Bodart, waar we jullie ook rond
21u45 terug zullen afzetten. Registreren kan van maandag tot donderdag in ons
Theokot.
Cultuur (cultuur@vtk.be) en Internationaal(internationaal@vtk.be)

Cursusdienst
De laatste week voor de paasvakantie! Na een semester zwaar gefeest te hebben
wordt het toch stilletjes aan tijd om door te knallen in de paasvakantie! Dus kom
daarom zeker nog langs op CuDi voor je boeken zodat je mama en papa op z’n
minst toch de indruk kunt geven dat je van plan bent te studeren! Ook ben je nog
steeds welkom bij CuDi voor te komen paljassen of een beetje rond te hangen!
Als je toch zegt dat je geen boeken nodig hebt in de vakantie omdat je eens goed
gaat genieten, geen probleem! Maar probeer zeker in de paasvakantie je laatste
boeken te bestellen zodat wij deze je op tijd kunnen bezorgen, dit geldt zeker voor
handboeken aangezien deze meestal een langere levertermijn hebben. Want
helaas hebben wij geen toverstokken en het gezegde “waar een wil is, is een
weg” is niet altijd van toepassing op Acco (of bij VTK als uw praeses een KVM
supporter is ;) ). Verder wensen wij je vanuit CuDi een leuke vakantie waarin er
volop kan gepaljast worden! Aaahja we zullen in’t vervolg proberen om de juiste
openingsuren in het bakske te zetten, daar was vorige week iets misgelopen.
Ps: Een last minute reservering deze week geeft geen garantie om je boeken op
tijd te hebben voor de vakantie, daarvoor had je eerder moeten reserveren
Pps: Wij verkopen nog steeds geen beiaardcantus-,galabal-,identiteitskaarten.
Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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Fakbar
Deze week geen spetterende feestjes, maar wel een nieuw bier van de week,
namelijk Wilderen Goud! Kom er elke dag gezellig eentje (of meerdere) drinken
en wees de Fakir der Fakirs!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Revue
Zelfs na de Revue blijven onze proffen grappige uitspraken doen, een bloemlezing:
“In de wiskunde is een pool niet iemand dat in Polen woont, maar iets dat naar oneindig
gaat.”
Prof. Bart De Moor
“Ik zie dat het mooie lenteweer een negatief effect heeft op uw translatiesnelheid tussen
punt A en B.”
Prof. Dr. Ir. C.Creemers- extra grappig omdat we les hadden in auditorium B
“77 nm is ERG groot!”
Prof. Maria Seo volledig uit context getrokken
Nog grappige uitspraken blijven steeds welkom op revue@vtk.be.
Revue (revue@vtk.be)
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Varia
workshop - twitterende plant met Arduino
maandag 31/3, 19u30 @ ESAT 02.58
Gaat ook jouw kotplant steeds dood?
Ook al is het een cactus uit de droogste woestijn ter wereld?
Geen nood, in deze tweede sessie van de reeks Soirée Pratiques voorzien we
de ideale burgie oplossing:
geef ‘em een twitter account...
Wij zorgen voor de nodige uitleg en materiaal, welke je dankzij onze sponsors
tegen een spotprijs kan aankopen.
Inschrijven is verplicht op: http://www.ieee-sb-leuven.be/twitteringPlant
IEEE SB Leuven Soirée Pratique team

Prefab
Op dezer epische dag (maandag 31/03 in ‘t Elixir) nemen de tweede-jaars
archie’s de fak in en wordt het kot op zijn kop gezet. Kruip vanachter je werkbank
en laat de klei- en spaghetti-maquettes voor wat ze zijn, stop met Uhu snuiven uit
miserie en kom mee feesten! De dag dat de Eiffeltoren officieel werd ingehuldigd
(juist 125 jaar geleden) kan immers niet zomaar voorbij gaan, aangezien deze bij
velen een architecturaal orgasme laat ontstaan.
Vele goedkope cocktails (LEES 1,5 EURO) zullen de uwe zijn, zodat we allemaal
kunnen leven in de fantasiewereld zonder banale fermettewoningen en zonder
foutgeplaatste torens,...
Iedereen is natuurlijk welkom! En kleur deze avond naar jouw wensen! (verrassing)
Geprefabriceerde groetjes,
Duplex
Drupal-oprichter en Belgacom-directielid spreken in Leuven
Voor de vijftigste verjaardag van Wina staat op 23 april (20u) een lezing op het
programma in teken van IT (in het Thermotechnisch instituut). Dries Buytaert en
Bart Van den Meersche komen die dag spreken over hun vele ervaringen.
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Dries Buytaert is informaticus (met Antwerpse en Gentse diploma’s) en is vooral
bekend als grondlegger van Drupal en als CTO van Acquia. Zo werkte hij mee
aan de website van het Witte Huis. Bart Van den Meersche is wiskundige
(afgestudeerd in Leuven) en maakt tijd vrij in zijn drukke agenda om te vertellen
over zijn carrière als onder meer voormalig CEO van IBM België en als huidig lid
van het directiecomité van Belgacom.
Alle geïnteresseerden zijn welkom, ook voor een extra lezing die Dries
Buytaert zal geven in het departement Computerwetenschappen. Het
departement maakt de komst van Dries Buytaert mogelijk. Graag inschrijven op
lustrum.wina.be.
Tim Wouters
The Soirée Pratique Team presents:

Twittering Plant
My little Kaktus

@Kaktus88 • 18h

@Student I don’t have enough water! #desert #kot #NeverFORGET

st, 19h30 @ ESAT 02.58
Monday March 31st
info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques

-5.6cm
1
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Sagio.be is op zoek naar een nieuw,
enthousiast bestuur voor 2014-2015!
Heb je interesse voor ondernemerschap en wil je naast je
studies ervaring opdoen in een jonge, groeiende
onderneming? Dan is Sagio.be misschien iets voor jou!

Sagio.be is een organisatie door en voor studenten die studenten en bijlesgevers
koppelt via een innovatief ICT systeem.

Een bestuursfunctie geeft je de kans om je studies in de praktijk te kunnen
omzetten. Het betekent een meerwaarde op je CV en je leert onder meer een
heel netwerk van ondernemende studenten kennen. Ideaal om je interesses
uit je studie of business gevoel verder uit te bouwen!

Er zijn verschillende functies die elk hun eigen uitdagingen hebben en de juiste
kennis vereisen om een specifieke meerwaarde te bieden. Zo is er bijvoorbeeld
de Web development & support functie waarvoor je ondernemend moet zijn
en creatief met het oplossen van problemen. Ook mag je geen schrik hebben om
initiatief te nemen. Ben jij die persoon? Dan kan jij helpen met het verder
uitbouwen van het ICT systeem, de werkingskern van onze jonge onderneming!
Voel jij je geroepen voor Web development & support, HR, Marketing & social
media, PR, Finance, ...

Solliciteer dan nu! Meer info vind je op Sagio.be of stuur vrijblijvend nog een
mailtje naar info@sagio.be voor het einde van de week!
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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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Stiekem kijk ik naar jou
Opletten is voor later
Praten durf ik nog niet
Hallo daar!
Ik zie je graag
En vooral als je lief naar me lacht.

Kleurplaat

Anonieme liefdesverklaring

ArchieX

VTK wenst iedereen een vrolijk Pasen! Fleur dit zwart-wit Bakske alvast wat op door
onderstaande abeelding in te kleuren!
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Binairo
Gemakkelijk

Kampioen
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Raadsel week 8
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen
en stuur je antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de
ingezonden (correcte) oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een
prijs wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!
Opgave van de week
Welke persoon hoort bij onderstaande foto’s?

Oplossing vorige week
Je vult de emmer van 7 liter. Kapt hem uit in die van 5 liter. Vervolgens kap je die
van 5 uit en doe je daar de resterende 2 liter uit die van de emmer van 7 in. Dan vul
je de emmer van 7 liter terug. Hiermee vul je die van 5 (waar nog 2 in zit) zodat er
4 liter in die van 7 overblijft. Je kapt die van 5 liter uit, doet de overige 4 liter uit de
emmer van 7 liter erin. Vervolgens vul je die van 7 liter terug. Vul je die van 5 (waar
nog 1 liter bij kan) en zo blijft er 6 liter over in de emmer van 7 liter!
De winnaar is Stijn Lefever. Jij wint 2 Kinepolis tickets. Proficiat!
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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