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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (25/11)
21u00 - ...

Kanweekfeestje

‘t ElixIr

Karaoke Kanweek

Theokot

12u00-14u00

Kanweek hotdogverkoop

Theokot

19u00-21u00

Maandag (26/11)
21u00 - ...
Dinsdag (27/11)
Altran Workshop

Aula CW

20u00 - ...

Voorrondes IFR

de Baarr van LBK

21u00 - ...

Kanweek drankspellekesavond

Theokot

Zorrocantus Kanweek

Waaiberg

Voorrondes IFR

de Baarr van LBK

Kanweek DubbelTD Bal Masqué

Rumba

Woensdag (28/11)
20u30 - ...
Donderdag (29/11)
20u00 - ...
22u00-04u30

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (26/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u-19u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (27/11)
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Woensdag (28/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (29/11)

Vrijdag (30/11)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
De laatste echt drukke week van het semester (op VTK-activiteitenvlak dan, want nu begint
het paperschrijven enzo te komen) was toch weer vrij tot zeer geweldig. Lokomotion,
Athensweek, ... al een geluk dat Kanweek het volgende week van ons overneemt! :) Zelfs
een bedrijfsbezoek naar het Vlaams Verkeerscentrum stond deze week in mijn planning!
:p Een oude salonneketraditie is na lange tijd in ere hersteld (meer info bij de bezieler aka
de vice). En Skyfall is ook wel een aanrader om eens te gaan kijken in de Kinepolis, al was
het schipperen met de vraag of ik mij nu al dan niet veilig moest voelen met Nick de Flik
op de rij achter mij ... En vooraleer jullie denken dat er dus eigenlijk maar weinig nuttigs
is gebeurd, dat is slechts een zinspeling! Het nieuwe kiesreglement is immers gefinished,
dus kom maar op, nieuwe kiesploegen en lolploegen! :)
Uw voorzitter van de raad van bestuur van Vlaamse Technische Kring vereniging zonder
winstoogmerk,
Rien (praeses@vtk.be)
Advies van de week: Werk aan uw thesis! :)

Woordje van de vice
VTK heeft ruim over de 2000 leden dit jaar. Dat is een hele hoop. U heeft het misschien
nog niet gemerkt, maar dat betekent dus wel dat ik echt mijn best moet doen voor het
woordje van de vice elke week. Om eens te kijken hoe relevant dit wederkerend tekstje
nu werkelijk is, gaan we een klein experimentje doen. ALS U DIT LEEST EN U WILT DAT
DE KWALITEIT VAN DEZE VASTE WAARDE TENMINSTE BEHOUDEN BLIJFT, STUUR
DAN EEN MAIL MET “olé!” NAAR vice@vtk.be! U mag ook altijd communicatie@vtk.be in
cc zetten, zodat die lieftallige dames ook een bom van appreciatie in hun mailbox kunnen
ontvangen.
Met hoopvolle groeten,
Uw vice (vice@vtk.be)

Theokot
Wij verkopen broodjes.
Theokot (theokot@vtk.be)
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€0,5 per consumptie

21u
THeokot
27 november

Sport

Landgraaf

Nu de eerste koude in het land is en iedereen al reikhalzend uitkijkt naar de skireis, nemen
wij je nu al mee naar de sneeuw. Samen met onze vriendjes van Apolloon gaan we skiën
in Landgraaf op woensdag 12 december. We vertrekken om 18u00 aan parking Bodart.
Inschrijven kan elke middag in het Theokot. Leden betalen € 19, niet-leden € 24, materiaal
nog apart te huren.
Emily (sport@vtk.be)

Activiteiten
Kanweek: ZorroKANtus
Bekijk al maar eens goed welke lessen ge donderdag gaat missen, want zoals het hoort
bij Kanweek is er een prachtige KANtus op woensdag 28/11! Kom lekker nostalgisch
doen op, waarachtig, een Zorrocantus in de Waaiberg. Zoals het hoort gaan de deuren
open om 20u en wordt het Io Vivat gezongen om 20u30.
Alberick (kanweek@vtk.be)
Kanweek karaoke
Gratis inkom en plaatjes à volonté!! Toch niet genoeg lef om zelf de micro te grijpen? Geen
nood, want met de shotjes en pintjes die we aan 50 cent per stuk aanbieden, zal ook jij
binnen de kortste keren op het podium staan. Maandag 26/11 om 21u00 in het Theokot.
Andries (kanweek@vtk.be)
Kanweek: Hotdogverkoop
Om eens goed zot te doen, twee hotdogs aan een halve euro!
Kai (kanweek@vtk.be)
Kanweek: Drankspellekesavond
Zin om je vrienden te vernederen in een spelletje bierpong, ze onder tafel te schaken
of dammen, of jeneverzeeslag te spelen? Dan is ‘t Theokot waar je moet zijn voor de
drankspellekesavond van kanweek! Ben je eerder aan de passieve kant? Doe dan mee met
het pokémondrankspel waar je nog maar eens een keer kunt genieten van die geweldige
afleveringen. En dit natuurlijk met gepaste regels om het allemaal nog interessanter en
leuker te maken. Allemaal aan een schamele €0,5 per consumptie!
kanweek@vtk.be
Kanweek: DubbelTD Bal Masqué:
Als afsluiter van de kanweek organiseren wij op donderdag 29 november een dubbelTD
samen met de Psychologische Kring. Het thema is Bal Masqué, dus zet allemaal een
masker op en kom genieten van de muziek van o.a. AlterEgon, Disguised, DJ TJ en
James Dibono. Geen masker in je bezit? Niet getreurd, want de eerste 200 krijgen er één
gratis! Place to be: Rumba. Inkom: €2/€3 (L/NL). Deuren: 22h.
kanweek@vtk.be
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Best

Ga eens op Spring Course!
Heb je al eens gehoord van een BEST Summer Course? And what about a Spring
Course? De formule is hetzelfde: beleef een awesome week in het buitenland waarbij
je gaat leren over een interessant topic, de cultuur van dat land gaat leren kennen,
vriendjes voor het leven gaat maken en uiteraard de leukste feestjes gaat meemaken!
Je hebt de keuze tussen 18 verschillende destinaties (de volledige lijst op best.eu.org/
courses) verspreid over heel Europa. Waar wacht je nog op? Appliceer via http://www.
best.eu.org en dat nog voor 2 december. Get on course!
BEST Leuven (best@vtk.be)

Cultuur
Interfacultaire Rockrally 2012
Wat? Het IFR, vroeger bekend als het IFS (Interfacultair Songfestival), is een rockrally met
een lange traditie binnen het Leuvense studentenleven. Hierin worden de verschillende
kringen tegen elkaar opgezet in een muzikale competitie, die uitmaakt welke kring de
meeste artistieke capaciteiten heeft. De winnaar van de rockrally mag zich terecht de beste
band uit het Leuvense studentenmilieu noemen, en wordt beloond met een fantastische
prijs. Wanneer? De voorrondes zullen doorgaan op 27 en 29 november 2012. De datum
voor de finale wordt nog bekendgemaakt. Waar? De voorrondes vinden plaats in de
pauzeruimte (de Baarr) van LBK (Arenbergpark Heverlee). De finale vindt plaats in het
Depot! Programma van de voorrondes?
Dinsdag 27/11: 20u20: Mecenas (Callosity), 21u00: NFK (El Yunque), 21u40: Politika
(After Hours), 22u20: KLA (High Hi), 23u00: Ekonomika (Booster Club)
Donderdag 29/11: 20u20: Merkator (The Ambassadors of Nowhere), 21u00:
Psychologische Kring (The Love Cats), 21u40: VTK (Atmosfeer), 22u20: LBK (The
Exclusive Strangers), 23u00: Musicologica (Strings Uncovered), 23u40: VRG (nog
onbekend) Kom dus op donderdag 29/11 allemaal supporteren voor het bandje van
VTK, Atmosfeer. Het publiek bezit namelijk 50% van de stemmen!
Tot donderdag in de Baarr van LBK!
Katja (cultuur@vtk.be)
Booze ‘n Blues
Wie er vorig jaar bij was hoeft al lang niet meer overtuigd te worden: de mannen van de
Cotton3 Bluesband brengen bluesmuziek van de bovenste plank. Ook dit jaar zullen ze op
onze Booze ‘n Blues avond de muziek voor hun rekening nemen. Bovendien hebben we
een selectie zware bieren uitgezocht waar iedereen zijn gading in vindt. Heb je dus zin in
een gezellige avond, op sfeer gebracht met live bluesmuziek en onder het genot van een
paar zware biertjes? Kom dan op 6 december vanaf 21u30 naar de Waaiberg. Inkom is
€2/€3, te betalen aan de kassa.
Kristof (cultuur@vtk.be)
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Groot Dictee der Leuvense studenten
Voor het vijfde jaar op rij organiseert LOKO Cultuur het Groot Dictee der Leuvense
Studenten. Dit jaar vindt het dictee plaats in aula Pieter de Somer op 28 november 2012
om 20.00u, de deuren gaan open om 19.30u. Het is aangeraden om je vooraf in te schrijven
via www.loko.be/dictee, maar je kan je eventueel de avond zelf ook nog inschrijven aan
de kassa.
De man die je dit jaar zal uitdagen voor een duel met de pen is prof. dr. Paul Claes,
erehoofddocent aan KU Leuven en verwoed schrijver met een omvangrijk en gevarieerd
oeuvre dat romans, essays, poëzie en vertalingen omvat. Vooral klassieke en twintigsteeeuwse literatuur mag hij tot zijn gekend repertoire rekenen.
Martine Tanghe, VRT-nieuwsanker en presentatrice van het Groot Dictee der Nederlandse
Taal in 2012, neemt de presentatie en het voorlezen van het dictee voor haar rekening.
Terwijl de medewerkers van Veto de dictees verbeteren, kan je tijdens de pauze genieten
van een drankje en een preview van het Kortfilmfestival van Cinema Zed (1 tot 8 december
2012). De hoogst cultureel verantwoorde prijzen worden na de bekendmaking van de
resultaten uitgereikt aan de deelnemers.
Inge(cultuur@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

Altran Workshop
Beste Student,
Altran NV presenteert een workshop waarin een stuk methodologie wordt toegelicht die de
basis vormt voor veel innovatieprojecten.
De «Theory of Inventive Problem Solving“ - TRIZ - omvat een totaalaanpak voor situaties
waarbij het ‘standaard’ denken niet tot oplossingen leidt en waarbij men tot een doorbraak
moet komen door iets inventiefs te doen.
Waar? Aula Computerwetenschappen (Celestijnenlaan 200A)
Voor wie? Alle laatstejaars studenten/doctorandi/assistenten van de ingenieursfaculteiten
(Burgerlijk ingenieur & Bio-ingenieur)
REGISTREER NU door je CV of je naam en studierichting te sturen naar
kulworkshop_be@altran.com
Met vriendelijke groeten,
Altran Kul Campus Team

Sabic: presentatie en trappistendegustatie
Ook voorbij de Nederlandse grens is men op zoek naar ingenieurs: Sabic komt zich op
maandag 10 december voorstellen als bedrijf in het algemeen en als potentiële werkgever
in het bijzonder. Omdat Leuvense studenten ook bierliefhebbers zijn, gaat deze presentatie
gepaard met een heuse trappistendegustatie. Laatstejaars worden verwacht om 19u in de
aula Max Weber.
De plaatsen zijn beperkt, dus gelieve op voorhand in te schrijven! Dit kan via de link http://
vtk.be/en/form/view/1384/, voor uitschrijven stuur je best even een mailtje.
Hannelore (br@vtk.be)
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Varia
Ipod verloren
Ik ben mijn Ipod Classic (160GB) verloren op de massacantus. Het is een donkergrijs
exemplaar en mijn gsm-nummer en initialen staan op de achterkant gegraveerd, dus hij is
gemakkelijk te herkennen.
Als iemand deze gevonden zou hebben, gelieve mij iets te laten weten. Alvast bedankt!
Linde Tuybens (linde_tuybens@hotmail.com)
CleanTech Challenge
Duurzaamheid en groene technologie is een hot topic hedendaags. Europa heeft ambitieuze
doelstellingen geformuleerd omtrent klimaat en energie waardoor er in de komende jaren
heel wat innovaties moeten plaatsvinden. Omdat studenten vaak inspirerende en frisse
ideeën hebben, maar slechts een beperkte ervaring in de concrete uitwerking ervan,
organiseren AFC Leuven en studenten van Vlerick Business School voor de 4e keer op
rij de CleanTech Challenge. De wedstrijd focust op multidisciplinaire teams bestaande
uit ingenieurs, wetenschappers en economisten die afkomstig zijn uit heel België. In de
eerste ronde beschrijven de deelnemende teams hun idee aan de hand van enkele
vragen. Vervolgens beoordeelt een panel van juryleden, gespecialiseerd in CleanTech,
de ideeën op basis van creativiteit en economische en technische haalbaarheid. Er zijn
verschillende prijzen te winnen die de teams verder helpen bij de ontwikkeling van hun
idee. Het beste team wint 5000 euro, een ticket naar de Europese finale in Londen en
consultancy ter voorbereiding hiervan. De 5 teams die het tot de Bootcamp brengen,
krijgen ook toegang tot een begeleidingsprogramma voor starters.
Op woensdag 28 november 2012 gaat de CleanTech Challenge officieel van start in
het Park Inn hotel te Leuven. Op dit Kick-Off Event komen interessante sprekers aan
het woord, wordt meer uitleg gegeven over de wedstrijd zelf en studenten kunnen er met
al hun vragen terecht. Op de receptie nadien kunnen de studenten netwerken om zo
multidisciplinaire teams te vervolledigen die het de komende weken tegen elkaar zullen
opnemen.
Heb je zelf interesse om deel te nemen? Schrijf je dan snel in voor het Kick-Off Event via:
www.cleantechchallenge.be.
IEEE SB Leuven Sumo Competitie - Maandag 26 november, 19u30, Machinezaal
Thermotechnisch Instituut
Deze maandag 26 november is het zover: de robot Sumo Competitie!
Geen robot? Geen probleem, kom supporteren voor je favoriete robot!
Er zijn coole prijzen voor de winnaars van de competitie en de meest ‘ingenieuze’ robot..
Afsluiten doen we met een pintje!
Alle info en last-minute deelnemen aan de competitie via: http://www.ieee-sb-leuven.be/
soireepratiques.
Let op! De locatie is gewijzigd naar de Machinezaal Thermotechnisch Instituut (naast het
Theokot).
IEEE SB Soirée Pratique team
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Soiree Technique:
Grid-connected Vehicles

More information and registration at:
http://ieee-sb-leuven.be/soireetechniques

Soirée Pratique Team presents

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
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Soiree Technique: Grid-connected Vehicles
Wednesday 28 November at 19:30 the IEEE Student Branch of Leuven, in cooperation
with local of PES and joint IAS-IES Student Branch chapters, organises a “Soirée
Technique” technical lecture on grid-connected vehicles. The lecture is aimed at anyone
with a technical interest in electric mobility and the interaction with the power system,
without requiring specific background knowledge on the topic. The speakers are professor
Johan Driesen (KU Leuven), Luc Vinckx (General Motors), Johan Peeters (ABB) and JanWillem Rombouts (Restore).
First, professor Johan Driesen will give a technical introduction on electric vehicles and
electric vehicle charging. Following, Luc Vinckx will explain the vision on electric vehicles
from a manufacturer’s point of view. Further, Johan Peeters will present the charging
infrastructure solutions from ABB. Finally, Jan-Willem Rombouts will present the electrical
vehicle pilot iMOVE, in which Restore provides balancing services.
The lecture takes place in the “aula van de tweede hoofdwet” in the “thermotechnisch
instituut”. This event is open to members and non-members. Afterwards, a complimentary
reception is offered.
Registration is required. More information and registration at http://ieee-sb-leuven.be/
soireetechniques.
IEEE Student Branch Leuven (frederik.geth@esat.kuleuven.be)

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 10
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 een filmticket wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Er worden bomen geplant op Campus Arenberg. Ze worden gerangschikt volgens een
n x n - rooster: op elk van de n2 roosterpunten wordt er één boom geplant (n>2). De
studenten hebben de handen in elkaar geslagen en een machine ontworpen die het werk
voor hen doet. Die machine rijdt op een rechte lijn en plant automatisch bomen op lege
roosterpunten. De studenten moeten de machine echter handmatig draaien. Bewijs dat
ze hem niet meer dan 2n-3 keer moeten draaien vanaf zijn beginpositie, om alle bomen
te kunnen planten.
Lauren (raadsel@vtk.be)
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Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op:

Gouden afval: de grondstoffen van morgen
Arenbergsymposium in het kader van de Van
Cauterenleerstoel
Op woensdag 28 november 2012 om 13.00 uur
in het auditorium van het
Departement Computerwetenschappen
Celestijnenlaan 200, Heverlee
Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Programma













Julian Allwood, University of Cambridge

Joost Duflou, KU Leuven

Tom Devoldere, TPVision/Philips

Helga Vanthournout, McKinsey

Thomas Poelmans, Worldloop

Frederik Verhaeghe, Umicore

Karel Van Acker, KU Leuven

Lezingen door



Gelieve in te schrijven vóór 24 november 2012 via
www.eng.kuleuven.be/vancauterenleerstoel/2012/programma

Sprekers van de universiteit en uit het bedrijfsleven
zullen nieuwe inzichten bieden op de problematiek
rond natuurlijke grondstoffen versus technologisch
afval. Een onmisbaar event dus voor wie begaan is
met het gebruiken, verbruiken en hergebruiken van
grondstoffen en materialen.
U bent van harte welkom!

Dit is een uitgave van de Faculteit Ingenieurswetenschappen: http://eng.kuleuven.be
Voor opmerkingen, reacties of vragen kunt terecht bij Jelle.DeBorger@eng.kuleuven.be
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