semester 2 week 7
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

20 mrt 2016 - 16 blz. - 750 ex.
Het favoriete leesvoer van Hollebolle Gijs

Lustrumweek!
Eindelijk weer zon, eindelijk
bijna vakantie, en dan nog
zo een geweldige wee k
vol leuke dingen. Het lijkt
wel Kerstmis!
Alleen dan het spreekwoordelijke Kerstmis, want
als student is dat geen al
te denderende periode...
dat en natuurlijk is het
straks Pasen.
Deze week ziet het Bakske
er weer lichtjes anders uit.
We voelden ons enerzijds
geïnspireerd,
anderzijds zagen we
ons genoopt door enkele
feiten die zich stelden.
Hopelijk bevalt het jullie!
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Woordje voor de praeses
Onze praeses heeft het ook deze week weer druk gehad. Hij zou
gaan thesissen op de Existenzweek had hij zich voorgenomen.
We hopen dat het hem is gelukt! Maar ondertussen zitten wij hier
te wachten...
IK WACHT WEL OP JOU

/ anoniem

ik zal wachten
ik kan wachten
ik zal volhouden
hoelang ook maar nodig is
ik kan wachten
ik ben niet zo belangrijk
maak af waar je mee bezig bent,
maar weet dat ik er ben
ik zal volhouden
om je op te vangen na de klap
om je te troosten bij de pijn
om je te laten zien dat ik er voor je ben
hoelang ook maar nodig is
ik zal blijven staan
ik zal blijven wachten
ik zal het volhouden
totdat je eindelijk weet
dat ik er ook ben
en me ziet zoals ik jou
zie en zal blijven zien
ik zal wachten op jou

Woordje van de vice
Elke week is er weer die stress om mijn tekstje hier en dat
wanhopig moment van geen inspiratie! Gelukkig doet VTK elke
week wel iets waar dan over te schrijven valt. Eigenlijk toch
makkelijk.
Deze week doet VTK niet zomaar iets! Nee, nee, er is een heuse
lustrumweek om te vieren dat we 95 jaar oud zijn! Toegegeven,
95j is nu niet de meest sexy lustrum, zo dicht bij die magische
100, maar we willen jullie deze lustrum niet ontnemen.
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In de aanbieding hebben we een kermis, een lezing, een
20-gratis-vaten-fakfeest, zónder inkom (wel met bandje), en
een schitterend galabal waar ik echt al zo hard naar uitkijk! Ik
hoop jullie daar allemaal te zien want daarna is het paasvakantie
en sluit ik mijzelf op.

Cultuur in Leuven
Bent Van Looy
di

muziek

23/03 om 21u | Café Commerce

‘Das Pop’- frontman Bent Van Looy komt
deze week zijn nieuwe cd voorstellen
in Leuven gratis en voor niets in het
gezellige Café Commerce!

Laureatenconcert
K. Elisabeth Wedstrijd
di

muziek

23/03 om 20u | Aula MTC

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)

Afrika Film Festival
nog tot 26/03
Museum M, Cinema

film

ZED, Kinepolis

Het is reeds begonnen, maar ook deze
week kan je nog op verschillende plaatsen
in Leuven naar het Afrika Film Festival.
Afrikaanse films zijn normaal slechts
zeldzaam in onze bioscopen, maar dit film
festival brengt hier verandering in. Meer
info op www.afrikafilmfestival.be

Feest van de filosofie
za

filosofie

26/03/2016 | 30CC, STUK

Het jaarlijkse event het feest van de
filosofie heeft dit jaar als thema “Over
De Grens”. Heel de dag door zijn er
verschillende lezingen, panelgesprekken
en workshops op verscheidene plaatsen.
Een voorstelling van Tom Lanoye
vormt de afsluiter. Meer info op www.
hetfeestvandefilosofie.be

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Dinsdag

Gesloten		

Gesloten

22u - ...

Woensdag

Gesloten		

Gesloten

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
3

Lustrum VTK 95 jaar
VTK bestaat dit jaar 95 jaar, maar dat wisten jullie hopelijk al wel. Om dit te vieren,
hebben we enkele fantastische activiteiten op poten gezet die jullie een volle week zullen
bezighouden. Zo willen we jullie bedanken voor jullie jarenlange trouw en onvoorwaardelijke
steun.

zo
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RECEPTIE

20u | TTI

We openen onze feestelijke week met
een receptie. Hier verwelkomen we graag
het decanaat, de proffen, onze alumni, het
praesidium en alle leden. Kom gerust even
langs, geniet van de heerlijke klanken van
het Studentikoos Mannenkoor en drink
een gratis glaasje met ons mee.

ma
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LEZING

20u | MTC grote aula

Lieve Scheire komt naar Leuven. En
dat wel om voor ons te spreken over
“De speciale relativiteit van Einstein”.
Voordien komt ook een econoom van
bank Degroof - Petercam ons meer
vertellen over het onderwerp “What’s next
for China. De gehele avond wordt aan
elkaar gesproken door Jeroen Baert. Deze
interessante maar ook vooral komische
avond lijkt ons een goede starter van onze
feestweek. Ook hier voorzien we achteraf
een volledig gratis receptie.
Om binnen te geraken op dit
topevenement (er zijn namelijk maar
500 plaatsen!) moet je bij de eerste 500
zijn die zijn Lustrumbandje komt afhalen
in het Theokot. Dit kan op woensdag 16
maart om 12:30u
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di/
wo

KERMIS

Doorlopend | Arenberg

Na
twee
recepties
en
wat
wetenschappelijke comedy is het tijd voor
wat actie. Om ook dit te voorzien voor jullie,
plaatsen we een aantal kermisattracties
voor alma 3. Jullie kunnen hier de hele
namiddag gratis gebruik van maken en
komen chillen. Ook zullen hapjes ( onder
andere smoutebollen!) en drankjes (onder
andere ons eigen Lustrumbier) aanwezig
zijn.
Ook voor onze kermis heb je je
Lustrumbandje nodig. Deze kan je
afhalen met je studentenkaart in de tent
voor alma 3.

vr
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Galabal

Kasteel van Brasschaet
uitverkocht

Op vrijdag is het tijd voor ons jaarlijks
Galabal. Speciaal voor ons lustrum maken
we het dit jaar nóg specialer. Dat belooft
een onvergetelijke avond te worden!

Evenementen

zo

20

Sundays @ ‘t ElixIr
22u00 | ‘t ElixIr
Happy Hour 23 - 24u

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr
profiteren van een happy hour tussen 23u
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

di

22

di

22

Brainpoint:
The Internet of Things
19u00 | HOGC 00.50

AIESEC Leuven nodigt jullie uit om
meer te leren over the Internet of
Things op deze debatavond met
onderzoekers en bedrijven.
De bedrijven zijn benieuwd naar jullie
meningen en zijn ook op zoek naar
studenten met interesse om in dit gebied
te werken.
Inschrijven kan op:
www.aiesecleuven.be/events/brainpoint

Business Tomorrow:
Social & Fair
20u30 | MTC kleine aula

Academics For Development lanceert
volgend jaar zijn spiksplinternieuwe pijler:
het Bright Minds Program! Voor wie niet
kan wachten organiseert AFD dit semester
alvast een eerste kick-off event: ‘Business
Tomorrow – Social & Fair’! Wouter
Vermeulen van The Coca-Cola Company
en Lily Deforce van Fairtrade Belgium
komen vertellen over duurzaamheid en
waarom het van belang is dit op te nemen
in de core values van een onderneming.
Ze zullen een licht werpen op de huidige
trends van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) - Corporate Social
Responsabilty (CSR) - en de evolutie
hiervan binnen bedrijven.
Meer info? Check onze facebookpagina
‘Academics for Development Leuven’
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Thursdays @ ‘t ElixIr

22u00 | ‘t ElixIr
Zware bieren aan €1.50

Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo:
ALLE ZWARE BIEREN AAN €1.50!

di

22

20 Gratis Vaten
Feestje!
22u00 | ‘t ElixIr

Fakbar ‘t ElixIr bestaat 20 jaar en dat
vieren we samen met het Lustrum van
VTK op dinsdag 22 maart met een
reusachtig feest! We geven maar liefst
20 GRATIS VATEN (en 20 gratis flessen
cola voor wie geen bier drinnkt) voor onze
VTK-leden en lustrumweek-gangers. We
hopen dat jullie dit aankunnen!
LET OP: enkel VTK-LEDEN of personen die
een VTK Lustrum-bandje hebben worden
deze avond toegelaten in onze fakbar!
Zorg dus zéker dat je je VTK-lidkaart en/
of lustrumbandje meeneemt!!!
+ We vragen ondanks de enorme
hoeveelheid gratis drank, om alles (en
vooral uzelf) toch onder controle te
houden.

wo
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Debatavond
Water, Weer, Wonen
19u00 | aula Max Weber

Wat is de impact van het klimaat en
overstromingen op het woonbeleid? Hoe
kunnen wetenschap en techniek deze
problemen milderen?
De Werkgroep Ethiek van de Groep
Wetenschap & Techniek organiseert
een debatavond met aansluitend
een receptie.		
Inschrijven is verplicht op https://set.
kuleuven.be/ethiekweek/2016

wo 13 Sumo Robot

APR

Competitie

20u00 | TTI, Machinezaal

Naar jaarlijkse traditie organiseert
de IEEE Student Branch een sumorobot competitie. Ontwerp, bouw en
programmeer je eigen robot en neem het
tegen elkaar op om geweldige prijzen
te winnen! Het doel van de wedstrijd is
om de robot van de tegenstander als
eerste uit de ring te duwen.
Iedereen is uitgenodigd om samen met
ons de robots aan te moedigen waar we
de afgelopen maanden hard aan hebben
gewerkt!
Indien je ook wil deelnemen, volg dan
deze link: 			
www.ieee-sb-leuven.be/sumo2016

wo 4 Keuzedag Hoofd- en

MEI

Nevenrichting

voor starters bachelor

Met preseentatie, infomarkt,
opleidingsbezoeken
eng.kuleuven.be/studenten/programmas/
infoBa2.html

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?

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.
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De voorbije week

Exis tenzweek

Ex istenzweek - Lez
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Exis tenzweek - Mar ktje

Halftime - Spelletjesavo
nd

zing

Exis tenzweek - Cocktailfeestje
9

Berichten

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

Concerttickets: Ruben Block, Marcus Miller, Doornroosje
We hebben voor 3 verschillende cultuuractiviteiten heel binennkort tickets! Je kan je ticket
voor elk van deze culturele gebeurtenissen deze week reserveren op de respectievelijke
link: on.vtk.be/rubenblock, on.vtk.be/marcusmiller, on.vtk.be/doornroosje. (1 reservatie
per persoon) Je kan je gereserveerde ticket vervolgens ophalen deze maandag-en
donderdagmiddag in het theokot!

Marcus Miller - 7/04/2016 20u
- Het Depot

Ballet Doornroosje - Woensdag
13 april 2016

Op donderdag 7 april 2016 staat de
iets minder gekende (maar zeker
niet minder de moeite) Marcus Miller
op dezelfde planken van het depot.
Multi-instrumentalist,
componist,
producer, tweemalig Grammy-winnaar,
basgitaarwonder,... Hij is het allemaal.
Hiervoor zijn er 4 tickets beschikbaar aan
€20 i.p.v. €28/ticket!

LOKO organiseert na het overdonderende
succes van hun cultuuruitstap vorig
semester nog een tweede uitstap! Op
woensdag 13 april 2016 kan je met hen
naar het ballet van Doornroosje in de
Stadsschouwburg in Antwerpen. Je
kan je verwachten aan spectaculaire
dansscènes,
prachtige
decors
en
kostuums en bovendien live begeleiding
door Symfonieorkest Vlaanderen. Voor
dit laatste hebben we eveneens 6 tickets
voor jullie (€25/€26 respectievelijk met/
zonder cultuurkaart). Vervoer heen en
terug wordt voor jullie geregeld.

Ruben Block - 12/04/2016 20u Het Depot
Op dinsdag 12 april 2016 speelt Ruben
Block, de welgekende frontman van
Triggerfinger een soloconcert in het Depot.
Meer uitleg heeft een naam als deze niet
nodig. We hebben 6 tickets voor jullie aan
€18 i.p.v. €26/ticket!

10

In Memoriam
Prof. Erik Duval
We betreuren het verlies van Erik
Duval, professor aan het Dep. CW,
overleden op zaterdag 12 maart.
Voor wie dit wenst, is er de mogelijkheid je
medeleven te betuigen in het rouwregister
gelegen in het Dep, CW, 200A lokaal
01.112. Ook online is dit mogelijk via
http://marceau-uitvaartzorg.be/erik-duval
We wensen alle betrokkenen veel sterkte
in deze moeilijke dagen.

Theokot

Broodje v/d week : Pikante Kipsalade

Acco AV
Op 19 april 2016 zal de Algemene
Vergadering van Acco plaatsvinden.
Indien u beschikt over een Acco aandeel
en zelf niet van plan bent om naar de AV te
gaan, vragen we u graag om onderstaand
volmachtspapier in te vullen en dit in de
doos in het Theokot te steken. Zo kunnen
jullie
studentenvertegenwoordigers
met genoeg stemmen jullie belangen
verdedigen op de AV.
Gelieve het 3de lijntje voor naam en
voornaam gevolmachtigde open te
laten, zodat de volmachten op het
moment zelf onder de aanwezige
studentenvertegenwoordigers verdeeld
kan worden.

Prettig VTK Lustrum allemaal!
Deze week zal het Theokot op dinsdag en
woensdag gesloten zijn, aangezien al het
plezante zich bevindt aan alma 3. Allen
daarheen dus!
Op maandag, donderdag en vrijdag
zullen wij weer heerlijke broodjes voorzien.
Donderdag zullen er ook altijd meer
broodjes zijn, aangezien dit een zeer
populaire dag blijkt te zijn. Als je favoriete
broodje te snel uitverkocht is, overweeg
dan eens om een paar Theokotshiftjes te
doen, zodat je permanent je broodje aan
de kant kan laten leggen.
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(Leuke)
Berichten

Kortverhaal: G ez ocht
Auteur: Anoniempje Anoniem
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.
-Deel 4 Wandeling bij maanlicht‘Kom even naar mijn kot dan kan je je wat
opfrissen’, zegt Sofie tegen Marcus. Het
tweetal gaat een trap op. ‘Die zien we
vanavond niet meer terug’, zegt Laurens.
Ze wandelen richting keuken waar het
feestje doorgaat. De keuken zit stampvol.
Laurens en Maarten proberen er zich nog
tussen te wringen. Laurens zet zich meteen
bij een groep meisjes en begint zever
te verkopen aan 200 per uur. Maarten
houdt zijn mond. Zijn socialskills zijn niet
meteen goed maar wat had je dan ook
van een burgie verwacht. Maarten kijkt
dan maar een beetje rond. Plots ziet hij
zijn ex, Lauren, staan. Zijn goesting om
te feesten is nu helemaal weg. Hij zet
het op een lopen en hoopt dat ze hem
niet ziet. Maarten verlaat ongezien het
gebouw. Hij besluit dan maar om een
wandeling te maken. Het wolkendek
verdwijnt en een bijna volle maan komt
tevoorschijn. Maarten wil even nadenken
en besluit dan maar naar zijn geheime
plek in het Arenbergpark te gaan. Het
wordt afgeschermd door een heuveltje
waardoor het zeer rustig is. Het enige
wat je kan horen is de kronkelige Dijle
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en in de zomer het gefluit van honderden
vogels. De maan geeft een speciale
sfeer aan het park. Bijna iets magisch.
Hoewel het al lang na middernacht is,
is de omgeving toch helder. Maarten
wandelt het heuveltje over maar net als
hij beneden is ziet hij een schim op zijn
plek zitten. Hij wil eerst gaan lopen want
dit lijkt hem het ideale scenario voor een
horrorfilm. Maar iets binnen hem zegt dat
hij toch maar is moet gaan kijken, ook al
is dat de voornaamste reden waarom een
blanke sneller sterft in een horrorfilm. Hij
sluipt voorzichtig dichter. De schim wordt
steeds duidelijker. Het is een prachtige
jongedame met donker golvend haar.
Maarten gaat per ongeluk stereotiep op
een tak staan en het meisje schrikt. Ze
draait haar hoofd richting Maarten. Twee
mooie donkere ogen kijken hem angstig
aan. ‘Geen schrik’, zegt Maarten, ‘Ik kom
hier gewoon om na te denken’. ‘Doe zo’n
dingen nooit. Weet je wel hoe creepy
dat is?’, zegt ze. ‘Sorry, dat was niet de
bedoeling. Ik ben Maarten wat is jouw
naam?’, vraagt hij aan haar. ‘Margot’,
antwoordt ze.

Tettenzot
Deze week kregen we een berichtje
in onze mailbox van een anonieme
kunstenaar, de Tettenzot:

Met genoegen stel ik u deze schepping
voor uit een reeks van nobele kunstwerken,
die tot nog toe enkel passeerden op
menig houten banken in de vele aula’s
van de wetenschapscampus. Het
betreffende een voortreffelijke creatie
met oog voor finesse, blijk van esthetische
voortreffelijkheid en een vleugje humor.
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Ontspanning

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Blanco
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sat Mar 5 11:28:39 2016 GMT. Enjoy!

Hiernaast heb je een blanco blad. Dit omdat aan de andere kant de Acco AV-volmacht
staat. (Vul deze a.u.b. in en breng ze binnen op de cursusdienst, dit is belangrijk voor de
studentenvertegenwoordiging bij Acco. - Zie ook de sectie ‘Berichten’.)
Maar dus, als je de volmacht niet wilt invullen - shame shame shame - maak dan
maximaal gebruik van deze opportuniteit zou ik zeggen!

Raadsel
Deze week is het raadsel heel simpel:
Wie is De Mol?
(Ja, uit het tv-programma.)
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be vóór de onthulling maandagavond en maak kans
op een twee filmtickets!
De oplossing van vorige week was de volgende:
De kans dat de student zijn fiets terugvindt is 100% (volgens het principe van de
dronkemanswandeling).
Bert Van Raemdonck 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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Volmacht

Hierbij delegeer ik, …………………………………………………………………..…………..(naam + voornaam

volmachtgever), …………………………………………………………………………..(nr. Aandeelhouderskaart

Acco), mijn stemrecht op de algemene vergadering van Acco op 19 april 2016 aan

…………………………………………………………………………………….(naam en voornaam gevolmachtigde).
Het aantal stemmen dat ik overdraag bedraagt 1.

Handtekening volmachtgever

