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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (5/10)
23u00 - 0u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (6/10)
20u00 - 21u00
20u00 - 23u00

22u00 - ...     

Looptraining
VTK Kwis 1
Internationaal feestje: Salsa 
Tequila

Atletiekpiste
200 G 00.01
‘t Elixlr

Dinsdag (7/10)
20u00 - 21u00

22u00 - ...
Looptraining 
Fakbar ‘t Elixlr open

Atletiekpiste
‘t Elixlr

Woensdag (8/10)
11u00 - 16u00
18u45 - 20u00
20u00 - 21u00

20u00 - 2u00
22u00 - ...

Deathride van Alma 3
Looptest schachten 
Looptraining
Schachtenverkoop 
Après-schachtenverkoop feestje

Alma 3
Atletiekpiste
Atletiekpiste
Waaiberg 
‘t Elixlr

Donderdag (9/10)
12u00 - 14u00
20u00 - 21u00

22u00 - ...

Inschrijven dubbelcantus
Looptraining
Fakbar ‘t Elixlr open

Theokot
Atletiekpiste
‘t Elixlr
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (6/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Shakeweek Theokot (milkshakes)
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (7/10)

10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 20u00

Shakeweek Theokot (milkshakes)
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (8/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 20u00

Shakeweek Theokot (milkshakes)
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (9/10)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Shakeweek Theokot (milkshakes)
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (10/10)
10u30 - 14u30 Shakeweek Theokot (milkshakes) Theokot
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Woordje van de praeses
Vorige week shaken in de fak, deze week shakes in het theokot. Er worden nog steeds 
boeken verkocht - ik moet eens langs cudi passeren geloof ik - maar bovendien worden 
er woensdag ook schachten verkocht. Vergeet die dag vooral niet naar alma 3 te komen, 
want er wordt voor gezorgd dat er een deathride vanaf het dak is voor jullie, als laat 
neveneffect van onze kiesweek. Ik ga die kans niet laten schieten nu het mijn laatste jaar 
als student is. We gaan er een fantastisch jaar van maken, maar ik hou in het achterhoofd 
wat erna gaat komen en zie de andere laatstejaars dus op de BR Launch om al eens met 
wat bedrijven kennis te maken.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Als vice maak ik wel eens een ontbijt klaar voor medepraesidiumleden of voor toffe 
medewerkers. Sommigen kunnen dan al eens klagen dat er niet voldoende eten is. In 
het vervolg zal ik voor deze personen een monsterontbijt klaarmaken, ook wel  ‘The 
Hibernator’ genaamd. Dit ontbijt bevat maar liefst 8000 kcal en zou 3,5 kg wegen. De 
schacht die dit als eerste in één uur tijd naar binnen kan spelen, hoeft zijn/haar doop niet 
mee te doen want die heeft zich al voldoende bewezen. Succes! 

Medewerkers
Wie het vorige week gemist moest hebben: dit jaar zijn er bronzen (5 shiften), zilveren (10) 
en gouden (20) medewerkers! We hebben al 1 bronzen medewerker, namelijk Evelien 
Verheirstraeten, er zijn ook al maar liefst 4 personen die meteen zilveren medewerker zijn 
geworden: Evert Cuylen, Delphine Gans, Jef Voorspoels en Anke Lostrie maar er is ook 
al 1 held die zich mag kronen tot gouden medewerker, namelijk Ruben De Clercq. Aan al 
deze mensen en alle anderen die al een shiftje hebben gedaan: hartelijk bedankt!

Emily (vice@vtk.be)
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Schachtenmeester
Looptest schachten
Woensdag 8 oktober 18u45 @ Atletiekpiste
De schachtjes worden voor de verkoop aan de atletiekpiste verwacht (aan de kant van 
gebouw de Nayer) voor hun looptest. Dit is verplicht voor zij die zich willen laten dopen! 
We gaan hier voor de eerste keer het kaf van het koren scheiden en kijken wie ons aan de 
overwinning kan helpen op de 24 urenloop.

Schachtenverkoop
Woensdag 8 oktober 20u00 @ Waaiberg
Een verse lading schachten is weer gearriveerd. Per groepje wordt er een op voorhand 
ingestudeerd actje uitgevoerd en kunnen gedoopten naar hartelust bieden. Hopelijk 
bewijzen ze achteraf dat ze hun geld waard zijn.

Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)

Onderwijs
POC verkiezingen
De studenten die kandidaat-POC’er zijn, staan opgelijst op on.vtk.be/poc. Zij zullen 
automatisch verkozen worden indien wij voor zaterdag 11 oktober om 23u00 geen 
gegronde negatieve reactie op hun kandidatuur ontvangen. 

POC infosessie door StuRa
Ben je een nieuwe POC’er of wil je na al die vakantiemaanden al die termen nog eens 
opfrissen? Of ben jij een echte POC-pro en wil je op een high-level nog beter worden in 
je vertegenwoordigerstalenten? Kom dan naar de POC infosessie van StuRa in Agora 
op dinsdag 7 oktober vanaf 18u! Sessies starten om 19u. Inschrijving verplicht: ga naar 
on.vtk.be/pocinfo

VTK Bureau 1: feedback
Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn op het allereerste VTK Bureau! Wij zijn duidelijk 
niet akkoord met de besparingen op het hoger onderwijs en hebben onze stem ook laten 
horen op de studentenmanifestatie in Brussel. Het bureau is ook duidelijk voor het behoud 
van de septemberzittijd voor de masterproeven. Het vak wiskunde voor probleemoplossen 
wordt effectief als extra last ervaren. Het bureau vindt dat de focus meer op de verbetering 
van de zomercursus moet liggen om zo de beginnende studenten beter voor te bereiden 
op onze richting dan op het extra vak in het eerste semester.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Fakbar
Happy Hour
Zoals elke zondag is het ook deze zondag Happy Hour in fakbar ‘t ElixIr. 2 pintjes voor 1 
euro! Mis het niet! 

Après-schachtenverkoop feestje
Kom na de schachtenverkoop genieten van onze goedkope zalige VERSgemaakte 
cocktails. We verkopen Mojito’s en Daiquiri’s aan 1 euro! Tot dan voor een knaller van 
een feest!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Internationa(a)l
International Salsa Tequila Party
Our first International Party is coming up. This monday you can meet your international 
friends or make some new friends with some salt, lemon and a tequila in your hands! If you 
don’t know what to do with those three ingredients then you should definitely come to learn 
a new experience. If you know how to drink a proper shot of tequila, come to the Fakbar ‘t 
Elixir and show it to the people who don’t know it! Be there or be square! 

Shakeweek
This week Theokot has a special week: besides the sandwiches, drinks and snacks you 
can buy there normally, they also sell self-made milkshakes this week! Come and try the 
daily milkshake, which has a new flavour every day: strawberries, vanilla, ... and much 
more.

Running-sessions for 24 hours run
In a few weeks, the biggest sporting event of the year will take place: The 24-hours run. 
And this year, we’re going to win it. To be well prepared, you are welcome on the running 
training every day (monday to thursday) at 20h00 at the entrance of the running track in 
front of the De Nayer Building. Participating is free, you can join when you want and you 
get a free drink as a refreshment at the end.
Don’t forget to give your name (only for international students) to the responsible if you go 
training, cause those who come the most often will get a great surprise!

International (international@vtk.be) 
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24 urenloop
Het is genoeg geweest! Na 8 jaar op rij op de tweede plaats is het dringend tijd dat VTK 
weer de overwinning binnenhaalt. Laat er geen twijfel over bestaan, dit jaar gaat Apolloon 
eraan! Maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 

Looptrainingen
Om jullie ideaal voor te bereiden op de 24 urenloop organiseren we elke dag looptrainingen. 
Deze zullen dagelijks doorgaan om 20u00 aan de atletiekpiste. We nemen regelmatig 
tijden op zodat je je progressie kan volgen. Om jullie dorst na deze intensieve en plezante 
training te lessen voorzien we na elke training een gratis drankje. We hopen jullie daar zo 
veel mogelijk te zien!

Speedyteam
De naam suggereert het al, het speedyteam is het ‘elite’-team van VTK. De lopers die 
bij dit team horen lopen minstens onder de 1min 25sec. De schifting wordt gemaakt 
tijdens de trainingen dus wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel onze voorsprong 
uitbouwen ofwel ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. 
Als bedanking krijg je een uniek speedyteam T-shirt. Deze zal je dan ook op de 
looptrainingen krijgen. Ook al wordt het hier een ‘elite’-team genoemd, laat je niet 
afschrikken om mee te komen trainen en voor je het weet zit je zelf onder die tijd!

Noodteam
Het noodteam is de back-up voor op de 24 urenloop. Het zijn deze mensen die VTK op 
de moeilijkste momenten staande houden, het zijn de helden van de 24 urenloop! We 

Sport
Schachtencup
Het jaar is nog geen 2 weken bezig, maar VTK heeft al een eerste sportieve overwinning 
binnen gehaald! Het waren de eerstejaars die in de schachtencup duidelijk een maat te 
groot waren voor de tegenstand (Ekonomika en VRG). 
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voorzien voor hen een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste zodat ze ons 
snel kunnen komen helpen en ze krijgen een uniek VTK gadget. Naast het speedyteam 
is het noodteam dus zeer belangrijk want de lege momentjes opvullen met een deftige 
tijd is minstens even belangrijk als toptijden neerzetten! Ben je geïnteresseerd, laat het 
ons zeker weten, per mail (sport@vtk.be) , via inschrijving via de site of gewoon op een 
van de looptrainingen!

Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via de 
site (www.vtk.be) in met een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 
24-urenloop. Door rondjes onder een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. 
Tijdens de 2 uren die je gekozen hebt, worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes 
daarbuiten tellen gewoon mee. Wanneer VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke 
momenten komt lopen worden de rondjes ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van 
zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen in de wacht te slepen. 
(Hoofdprijs is een bierfiets met gratis vat inbegrepen!)
Inschrijven kan tot en met donderdag 16 oktober.

Prijzen
Om jullie te bedanken voor al het lopen vallen er ook een heleboel prijzen te 
winnen. Voor elk rondje (=550m) dat je onder de 1min30s loopt krijg je punten, hoe 
sneller je loopt hoe meer punten je krijgt. Met deze punten maak je kans om prijzen van 
de tombola te winnen, hoe meer punten, hoe meer kans je hebt uiteraard! Enkele prijzen 
zijn: een drone, Go Pro, rijden in Ferrari, waardebonnen van 20, 30 en 50euro, …
De loper die de snelste tijd neerzet en de loper die het meeste toertjes onder 1min27s 
loopt, krijgen ook elk een bluetooth speaker!

Sport van de maand: Muurklimmen
Wil je je grenzen verleggen? Wil je nieuwe hoogtes bereiken? Klim je zo graag als een
aapje? Dan is muurklimmen zeker iets voor jou! Op dinsdag 7 oktober gaan we met VTK 
naar klimzaal Hungaria voor een avondje muurklimmen. We beginnen eraan om 19:00 en 
we stoppen met klimmen om 21:00. Als je met ons meegaat krijg je een mooie korting op
deze initiatie. De prijs is 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan via de site (www.vtk.be). Wees er snel bij!
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 Danslessen: Boogie Woogie
Voor de dansers onder jullie bieden we dit semester een cursus Boogie Woogie aan.
Dit is een rock-‘n-roll dansstijl. De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven door
Johnny Coomans. De lessen zullen doorgaan op woensdag van 20u00 tot 21u30. We
beginnen op woensdag 15 oktober. Zoek jezelf dus snel een danspartner en schrijf je in
via de site (www.vtk.be)!
De danslessen kosten 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden. 

Activiteiten
Deathride
Altijd al willen vliegen? Of denk je gewoon dat je alles durft? Kom dan woensdag 8 oktober 
naar het veldje voor Alma 3. VTK Activiteiten zorgt voor de grootste kick van het semester. 
Een heuse deathride van de alma naar beneden. Gratis op vertoon van VTK lidkaart.
Kom, als je durft !

Dubbelcantus
Volgende week dinsdag (14/10) organiseren Farmaceutica en VTK een dubbelcantus. Dit 
zal in Disney-thema zijn. Heb je ook zin om als Assepoester, Peter Pan of Donald Duck 
te komen cantussen, dan kan je je daarvoor nu donderdag komen voor inschrijven in 
het Theokot. Wees op tijd, want jullie zijn allemaal ondertussen wel op de hoogte van de 
populariteit van onze cantussen.
              Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Revue
VTK Revue hield vorige week zijn startvergaderingen. Daar kwamen een hoop jonge 
wolven op af, gretig om de Revue van 2015 mee op te bouwen. Ben je echter nog niet 
uit je bed geraakt (zat de openingscantus daar voor iets tussen?), zat je vast in de rij aan 
de Acco of had je lief gewoon aandacht nodig: geen probleem, we begrijpen dat wel. 
Daarom kan je nog steeds bij VTK Revue komen. Je stuurt gewoon een mailtje naar  
revue@vtk.be met je naam, geboortedatum, emailadres naar keuze, en gewenste 
werkgroepen. Of dat nu acteurs, receptie, dans, decor, IT, promo, sgreivers, techniek of 
textiel is, overal zijn mensen welkom!
Ondertussen verzorgen de proffen ons weer met voldoende materiaal, zoals prof. Degrève: 
“Exotherme reacties kunnen je soms verrassen... Dat is soms ook met één r.”

VTK Revue (revue@vtk.be / http://revue.vtk.be)

Theokot
Shakeweek
Shake your booty naar het Theokot en kom iedere middag van de week genieten van onze 
milkshakes. Elke dag andere smaken! Onze milkshakes worden bereid op grootmoeders 
wijze: met veel liefde en een mixer.
En als je hierdoor niet in de verleiding komt kan je altijd een heerlijk broodje komen eten 
of iets komen drinken. Het is ook altijd interessant  om een shiftje te komen doen in het 
Theokot. 

Theokot (theokot@vtk.be)

Cultuur
PokerChamp 1
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen even 
goed probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij 
eens kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient.
De eerste Pokerchamp zal doorgaan op maandag 13 oktober in het Theokot om 20:00 uur. 
Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor leden en 
1.5 euro voor niet leden. Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.

Senne Van Woensel (pokerchamp@vtk.be)
Gitaarlessen VTK
Altijd al je vrienden willen imponeren met vette gitaarskills of gewoon een leuk instrument 
willen leren? Ben je al een meester in gitaar en wil je je skills uitbreiden naar andere 
genres of songwriting en improvisatie?
Dan zijn de gitaarlessen van VTK ongetwijfeld iets voor jou! Gitaarvirtuoos Chatz Kostas 
leert je de kneepjes van het vak.
Inschrijven kan op woensdag 15 oktober in MTC 00.59 van 19 tot 23u. De lessen zelf 
zullen plaatsvinden op dinsdag- en donderdagavond (uren afhankelijk van groep).
Nog steeds niet overtuigd? 
Kom dan maandag 11 oktober kijken naar een optreden van Chatz Kostas in de blauwe 
kater. Meer info vind je op de site of door een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres.

Jeroen (gitaar@vtk.be)
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ESAT/ELECTA is hiring! 

Do you have experience in programming Java and/or modding Minecraft? Do you like a challenge? Would 
you like to participate in an international project? Then you should contact us! 

For a new KIC InnoEnergy project we are developing an environment in Minecraft, focusing on energy. It will 
be used internationally to teach the concept of energy to Children age 11-15. Hence we need modders like 
you to make our own Energy-mod. The mod will be used in schools all over Europe, in demos all over the 
world and run on a dedicated server. A background in energy engineering is a major benefit, but not a 
requirement. Both English and Dutch speaking students are welcome. 

You will be hired as KU Leuven job student and can start programming now. (kuleuven.be/studentenjobs) 

If you are interested, or want more information, send an e-mail to jeroen.stuyts@esat.kuleuven.be. Please 
include your resume and describe your experience. 
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Bedenk als ingenieursstudent de meest ingenieuze oplossing en 
win Brompton-plooifi etsen, InterRail-Passes of treintickets 
naar Londen! Bovendien krijgt elke fi nalist ook een iPad Mini.
Maak indruk op de jury en misschien wordt jouw idee wel uitgevoerd 
of start je binnenkort bij de Spoorwegen als ingenieur. Veel succes! 

Bouw mee 
aan de trein 
van morgen 

Ontdek al onze vacatures op 

www.de spoorwegen werven aan.be
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 Cursusdienst
Na de eerste twee weken hebben veel van jullie al cursussen gehaald. Omdat de cursussen 
ook niet aan de bomen groeien, duurt het even voordat handboeken en cursussen er zijn. 
Het is dus aangeraden om zo snel mogelijk je cursussen en handboeken te reserveren, 
zodat wij op tijd alle nodige bestellingen kunnen plaatsen.

Wij raden dit ook aan opdat je tijdig kan inschatten hoeveel werk je in de blok te doen hebt.

Nog even een aantal harde deadlines:
- Vanaf 16 november zal het niet meer mogelijk zijn om handboeken te reserveren.
- Vanaf 23 november zal het niet meer mogelijk zijn om cursussen te reserveren.
- Op 4 december houden wij voor de laatste keer een gewone opening.
- De week erna zullen wij nog een keer open zijn, maar dan volgens het principe “first 
come, first served”.     

CuDi(cursusdienst@vtk.be)

Logistiek
Loopstand 24 urenloop
Al jaren is op de 24-urenloop naast het sportieve aspect ook de loopstand een echte 
prestigestrijd. En ook hiervoor wil VTK zich volledig inzetten. We plannen bouw- en 
decoratiewerken op 11, 12, 18, 19 , 20 en 21 oktober. Heb je zin om op één of meerdere 
van deze dagen mee te helpen aan het standje van VTK, stuur dan zeker een mailtje naar 
logistiek@vtk.be voor meer info. Jullie hulp zou ons goud waard zijn!

Logistiek (logistiek@vtk.be)
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Tindertime 
Heb je je match gevonden of wil je hier zelf tussenstaan? Mail naar tinder@vtk.be 

Tinder (tinder@vtk.be)
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Varia
IEEE Student Branch Leuven ism. EuroAvia presenteert: DIY drones, sumo robots, 
en meer!  
Maandag 13/10, 20u@ FabLab (dept. WTK)

Altijd al je eigen robot willen bouwen of programmeren?  Je bent geïntereseerd in DIY-
projectjes of je wil zelf een drone bouwen en hiermee leren vliegen? Dan zijn de Soirée 
Pratiques van de IEEE Student Branch Leuven ism. EuroAvia iets voor jou! Alle info 
hierover geven wij maandag 13 oktober tussen 20u en 22u in FabLab met aansluitend 
gratis receptie en mogelijkheid tot vliegen met een echte drone (of op de simulator voor 
de brokkenpiloten).
Wees er zeker bij en schrijf je in op: http://www.ieee-sb-leuven.be/robots2014 , een nano-
drone wordt deze eerste avond onder de aanwezigen verloot!

Soirée Pratique team Leuven

Student Branch Leuven 

Info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/robots2014 

 Fablab tour 
 Drone night 
 Robot Sumo competition 
 DIY projects 

Free reception 
When?  Mon 13 Oct. 20:00 – 22:00 
Where?  Fablab Leuven 

Soirée Pratiques 
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Humasol
Humasol is een Belgische vzw die studenten de kans biedt om rond hernieuwbare 
energie te werken in het Zuiden. Humasol is op zoek naar gemotiveerde studenten (3de 
bachelor of master) die een zomer willen doorbrengen in het Zuiden om onze projecten 
te ondersteunen in Peru, Cambodia, Senegal of Uganda. We zijn op zoek naar studenten 
met een technische of socio-economische opleiding en een sterke motivatie om zich te 
engageren in een ontwikkelingsproject.

Geïnteresseerd? Kom naar ons rekruteringsevent op woensdag 8 oktober om 20u in 
MSI 01.12 (Erasmusplein 2, Leuven). Voor meer informatie, bezoek onze website www.
humasol.be en www.facebook.com/humasol. Alle vragen zijn nu al welkom op hr@
humasol.be.

Humasol (hr@humasol.be)

Dansen
Dans je graag én leer je graag nieuwe mensen kennen in een ontspannen sfeer ? Dan is 
voe dinsdagavond door van 18u tot 19u30 in de parketzaal van het Sportinstituut, 
Gebouw De Nayer. Je hebt hiervoor helemaal geen danservaring nodig en je moet je ook 
niet inschrijven. Een sportkaart en sportschoenen zijn meer dan voldoende ! De uitleg 
wordt gegeven in het Nederlands en ook in het Engels als er anderstaligen aanwezig zijn.
Als je niet altijd kan komen dan is dat geen enkel probleem. je bent niet alleen altijd welkom, 
maar je kan altijd moeiteloos inpikken gezien  de meeste passen relatief eenvoudig zijn.

Michel(michel.boddaerd@gmail.com)

Spelletjes
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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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel van de week
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 duoticket voor Bobbejaanland 
wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes! 

De winnaars van vorige weken zijn:
 Week 1: Matthieu Himpe
 Week 2: Bart Breuls
  Alexander van der Zee
  Detlef Jannes
Zij mogen hun duoticket komen ophalen op blok 6!

Raadsel van de week
Wat is er speciaal aan het getal 8319024567?

Maxim (raadsel@vtk.be)
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GEN Y DAY – OCTOBER 27, 2014
 
 

Dear student, 

We are happy to invite YOU to our Gen Y day to discover how an engineer can impact the world, 
linking today’s job content to your engineering courses.

Alcatel-Lucent is leading the technological (r)evolution in telecom:
•	 We	shape	the	telecom	network	architecture	in	fixed,	mobile	and	cloud	networks…!	
•	 We live at 10 Gbps – our new world record broadband speed over twisted pair 
•	 Year-on-year we grew our R&D and became the top end of the IP business with over 20% of all 

internet	traffic	worldwide	running	over	our	Antwerp-engineered	IP	routers	
•	 We manage your digital life: 150 million connected devices worldwide managed by Alcatel-Lucent 

Curious to know more? 

Join us on October 27, 2014!	(in	the	registration	form	YOU can choose between the morning or 
the afternoon session).
Deadline for registration: October 17, 2014.

Address: Alcatel-Lucent - Copernicuslaan 50 - 2018 Antwerp 
5	minutes	from	the	Antwerp	Central	Station!

 
YOU	are	our	guest	for	this	day!	
We	promise	YOU	will	enjoy	this	technology	festival	and	the	many	interactions	with	our	engineers!

Sandrine	Halleux	for	the	Alcatel-Lucent	team	


