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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (11/11)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

19u30 - ...

Inschrijvingin Citytrip Wenen

Theokot

20u00 - ...

Jamsessie

Theokot

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Heverleese Massacantus

veldje voor Alma 3

Fakbar open

‘t ElixIr

VTK Bureau

BOKU 4.20

Beachparty

‘t ElixIr

Stagefair

Alma 3

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (12/11)

Dinsdag (13/11)
18u00-00u00
21u00 - ...
Woensdag (14/11)
12u45-14u00
21u00 - ...
Donderdag (15/11)
19u00-21u30
21u00 - ...

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

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot
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Dinsdag (12/11)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (13/11)

Donderdag (14/11)

Vrijdag (15/11)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Deze week waren er wat minder grote VTK-activiteiten, dus de ideale gelegenheid om
een aantal avonden tot heel laat/vroeg te paljassen in ‘t ElixIr. :) Vanop de kruk kon daar
het nieuwe fenomeen “Gangnam Style” aanschouwd worden. En uiteraard deed ik algauw
vrij tot zeer enthousiast mee! Eeeeeej, sexy lady, wop wop wop! Dit brengt mij terug tot
de nostalgische tijd waarin ik bij elke 5 6 7 8, Marie-Louise, Hucklebuck of YMCA wel een
een dansje durfde te placeren. En eerlijk gezegd, die nostalgische tijd was deze week, en
vorige week, en de week daarvoor, en ...! Dus volgende keer verwacht ik jullie op de toog,
op een tafel, op een kruk of op de grond, want feesten zonder schraal te doen is zoals naar
de McDonalds gaan voor een slaatje ... Gewetenssussende inefficiëntie! ;-)
Tot op de massacantus! Prosit VTK!
Rien (praeses@vtk.be)
PS: Originele suggesties voor een cantusdrank voor de massacantus mogen doorgemaild
worden naar rien@vtk.be. (Fristi, warme chocomelk met slagroom, warme melk met
honing en thee zijn reeds geweest, dus dat mag niet meer ^^)

Woordje van de vice
Terwijl onze pa de familiecantus nog aan’t verwerken is, kijken wij al uit naar de massale
cantus van dinsdag. De Heverly Hills-bewoners gaan zich nog eens van hun beste kant
kunnen laten zien in die tent voor de alma. Ik doe alvast mijn best. U?
In tegenstelling tot onze pa probeer ik iets helemaal anders te verwerken, namelijk de
eerste les genderstudies. Ik dacht dat er van die vragen als “waarom is het goed dat 98%
van de VTK-praesides mannelijk is?” of “hoe komt het dat mannen beter kunnen drinken
dan vrouwen?”. Wat was ik naïef! Ik ga eindelijk nog eens iets leren blijkbaar :)
Soit, tot cantus!
Marv (vice@vtk.be)
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Sport
Skireis inschrijvingen
Was je weer te laat voor in te schrijven? Twijfelde je nog of je awesomheidsgehalte wel
hoog genoeg is om mee te gaan op onze legendarische skireis? Niet getreurd, want
inschrijven is elke middag mogelijk in het Theokot. Meer info over de reis zelf, en hoe in te
schrijven is te vinden op www.vtk.be/page/skireis/.
Skiteam (skireis@vtk.be)

Activiteiten
Lokomotion
Het is weer bijna tijd voor een van de grootste feestjes van Leuven: Lokomotion met als
verpletterend concept: verschillende zalen, verschillende genres muziek, verschillende
kringen, 1 inkomticket... Ook dit jaar zal VTK te vinden zijn in Alma 2 samen met
Industria, VRG en Politika. Onder andere Peter Luts, Ed&Kim en TLP gaan ons voorzien
van vette beats. Kaartenverkoop start deze maandag in het Theokot en ‘t ElixIr
Pieter (activiteiten@vtk.be)
Heverleese Massacantus
Alle kaarten voor dit geweldig festijn zijn helaas allemaal de deur uit. Niet getreurd, er
komen nog cantussen. Voor de gelukkigen: afspraak dinsdag op het veldje voor Alma3.
Deuren: 18u00, Io Vivat: 18u30.
Sander (activiteiten@vtk.be)

Cultuur
Interfacultaire Rockrally 2013
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. Elke kring kan 1 band afvaardigen, die het dan tegen
elkaar opnemen in respectievelijk een voorronde en een finale. Dit volledig gratis festival
wordt georganiseerd als slotevenement van de Participation Week. De winnaar van de
rockrally mag zich terecht de beste band uit het Leuvense studentenmilieu noemen, en
wordt beloond met een fantastische prijs. Om te beslissen wie VTK mag vertegenwoordigen
houden wij ook nog een pré-selectie in ’t ElixIr op 20 november.
Regels: 1 band/artiest per kring mag deelnemen, waarvan minstens 1/3e leden lid zijn
van de kring, waarbij er steeds naar boven wordt afgerond. Elke band dient minstens
één eigen nummer te brengen. Bands die al eens hebben deelgenomen mogen opnieuw
deelnemen, zij het wel met volledig nieuw materiaal.
Willen jullie ons vertegenwoordigen? Mail als de bliksem naar cultuur@vtk.be vermeld
bandnaam en bandleden en verdere informatie zal volgen.
Katja (cultuur@vtk.be)
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Jamsessie
Laat het muzikaal genie in u los en kom naar de Jam Sessie in het Theokot op maandag 12
november. We beginnen om 20u00 en een drum, piano en gitaar zijn voorzien. Natuurlijk
mag je ook je eigen instrumenten meenemen om je van je beste kant te laten zien! Ben je
eerder van het bescheiden type kan je altijd langskomen en genieten van een pintje met
wat achtergrond muziek. Inkom is gratis en alle drank is aan 50 cent.
Katja (cultuur@vtk.be)
Citytrip naar Wenen
Goed Nieuws! VTK plant dit jaar een geweldige citytrip naar Wenen voor jullie. De
infoavond is ondertussen al achter de rug. Maar niet getreurd als je deze gemist hebt, je
kan namelijk alles nalezen en de presentatie bekijken op www.vtk.be/nl/page/citytrip.
Voor zij die het eerste inschrijfmoment gemist hebben houden we vanavond om 19u30
in het Theokot een tweede inschrijfmoment! Het voorschot van €100 betaal je ook dan.
Natuurlijk mag je ook altijd gewoon mailen naar cultuur@vtk.be om je in te schrijven!
Mocht je nog vragen hebben: spreek zeker eens iemand van Cultuur aan of mail naar
cultuur@vtk.be. Hopelijk zien we jullie allemaal vanavond in het Theokot!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Eindelijk Beachparty!
Deze woensdag: het feestje van het semester! Waarom? Omdat wij onze Fakbar vol
kappen met strandzand en lekkere cocktails verkopen aan slechts €1. De vroege
bezoekers krijgen er zelfs één gratis! Kom dus zeker mee feesten want hoewel het buiten
stilaan koud begint te worden, halen we de zomerse sfeer opnieuw binnen in ‘t ElixIr! ‘t Is
een themafeestje dus haal die zomerse strandkleren maar vlug boven.
Deze week is tevens ook de laatste week van onze FakIr wedstrijd. Voor de mensen die
enkele dagen gemist hebben, geven wij de kans je gemiste punten in te halen. Deze week
kan je namelijk per dag 2 CTS Scoth komen drinken en zo 2 punten per dag scoren. Je
kan wel enkel extra punten krijgen voor de dagen die je niet geweest bent.
Tot in de fakbar!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Komende donderdag gaan we de eerste poolcompetitie van het jaar hebben. Kom dus
zeker af en test wie van je kameraden dit het beste kan. Plezier en mooie prijzen verzekerd.
Zoals gewoonlijk zijn we ook nog elke dag open om de hongerigen te spijzen en de
dorstigen te laven (al doet onze geleifde fakbar dat laatste ook wel)
Theokot (theokot@vtk.be)
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Cursusdienst

Het einde van het semester nadert.
Iets waar de meesten onder jullie waarschijnlijk nog niet aan (willen) denken begint
zo stilletjesaan te naderen: het einde van het semester. Bij deze mogen jullie vrijdag
30 november reeds in jullie agenda noteren want dat is de laatste dag waarop er nog
cursussen gereserveerd kunnen worden. Daarna zijn we nog twee weken open om die
laatste reservaties op te komen halen. Bekijk dus zeker nog eens de lijst met cursussen
van je vakken. Lijkt deze nogal klein, bekijk dan je studies ook zeker nog eens.
Misschien ben je wel een vak vergeten toe te voegen.
Indien je het gereserveerde cursusmateriaal niet meer nodig hebt, gelieve het dan ook te
annuleren op de website zodat andere mensen sneller geholpen kunnen worden.
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

VTK Stagefair
Onze laatstejaars hebben ondertussen al kunnen merken dat het BR jaar afgetrapt is. Nu
hebben we ook wat in petto voor de studenten die nog iets langer in Leuven blijven. Zit je
in 3e bachelor of net in je 1e master? Dan heb je misschien al gehoord over bedrijfsstages.
Niet alleen kan je hier heel wat ervaring opdoen en leer je het bedrijf - waar je later
misschien aan de slag wilt - een stuk beter kennen, je krijgt er ook nog eens studiepunten
voor!
Donderdag 15 november zeker afkomen dus om te kijken wat bedrijven in aanbieding
hebben. Ook stagecoördinatoren zijn trouwens present. Meer informatie over de
aanwezige bedrijven vind je op onze site. Tot dan!
VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Onderwijs

Deze week vindt weer een VTK Bureau plaats! Natuurlijk willen we hier jullie mening weer
horen. Het VTK Bureau gaat door op woensdag 14 november om 12u45 in lokaal BOKU
04.20 (gebouw bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór dinsdag 12u00 om een gratis
broodje en drankje bij de vergadering te krijgen. De agenda en het verslag van vorige
vergadering worden op het bureau uitgedeeld.
Tot dan!
Axel (onderwijs@vtk.be)

Varia
Gezocht: gemotiveerde mensen
Organiseer je graag dingen? Wil je u inzetten voor medestudenten, zowel op onderwijsals sociaal vlak? Ben je bovendien al minstens een jaar ingenieur-student? Kom dan
naar BOKU deze donderdag om 19.30 (afspraak aan de ingang), en wie weet krijg je de
mogelijkheid om deze dingen te realiseren.
Een toffe bende
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4th Soirée Pratique: Build your own robot: Programming - Maandag 19 november,
20u, ESAT lokaal 02.58
De basis van onze robots is gebouwd: een ‘brain’, motoren en sensoren. Op maandag 19
november gaan we hem sumo leren worstelen voor de competitie op 26 november!
Deze laatste sessie voor de competitie zal uitzonderlijk een half uur later beginnen, om
20u!
Neem voor deze sessie je robot en laptop mee. Inschrijven en meer info op http://www.
ieee-sb-leuven.be/node/83.
IEEE SB Soirée Pratique team
IEEE SB Leuven Sumo Competitie - Maandag 26 november, 19u30, ESAT lokaal
02.58
Op 26 november is het zover: de robot Sumo Competitie! Iedere robot die voldoet aan
het reglement kan deelnemen, je hoeft de afgelopen sessies dus niet gevolgd te hebben!
Er zijn coole prijzen voor de winnaars van de competitie en de meest ‘ingenieuze’ robot.
Alle info en inschrijven via: http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
IEEE SB Soirée Pratique team

Arenberg doctoraatschool voor Wetenschap & Technologie
Beste student,
De Arenberg Doctoraatsschool voor Wetenschap & Technologie en de Doctoral School
Biomedical Sciences nodigen jou hartelijk uit op de infoavond over doctoreren op dinsdag
4 december om 19u. in Auditorium Max Weber, Campus Parkstraat, Leuven. De infosessie
zal in het Engels zijn.
Wat is de doctoraatsschool? Wat houdt een doctoraatsopleiding in? Wat doet een
doctorandus eigenlijk? Wat kan ik verwachten van een promotor?
Antwoord op deze en andere vragen, krijg je op 4 december vanaf 19u. Nadien bieden
we een drankje en een knabbeltje aan en kan je alvast kennismaken met een aantal
promotoren.
Meer informatie en inschrijven kan via: http://set.kuleuven.be/phd/infoavond.htm
Neem alvast een kijkje op deze websites:
- De Arenberg Doctoraatsschool: http://set.kuleuven.be/phd
- De departementen van groep W&T: http://set.kuleuven.be/onderzoek
- De onderzoekscentra van groep W&T:
http://set.kuleuven.be/onderzoekscentra2/index.html
- De Doctoral School Biomedical Sciences: http://gbiomed.kuleuven.be/phd/
- De programma’s van de Doctoral School Biomedical Sciences:
http://gbiomed.kuleuven.be/phd/PhD_Students/dsp.html
Tot dan!
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Pull Elektrotechniek/Werktuigkunde
Zoals velen onder jullie al zullen weten, wordt er een pull voor de departementen
elektrotechniek en werktuigkunde gemaakt. Om dit concreet te maken, kan iedereen die
een trui zou willen er dinsdag 13 november of donderdag 15 november één(of meerdere)
komen bestellen in het Theokot tijdens de middag(12:30-14:30). We vragen wel om op
voorhand cash te betalen bij het bestellen, zodat wij niets moeten voorschieten. De trui zal
rond de €30 kosten, tenzij er een groot aantal geïnteresseerden zijn, maar dan krijg je geld
terug bij het afhalen van de trui. We zorgen ook dat er pasmodellen aanwezig zijn, zodat
je zeker de juiste maat bestelt.
Indien er vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren!
Brecht Wuyts(brechtwuyts@gmail.com) & Jan Fissette(janfissette@hotmail.com)
Rode duivels- Roemenië
De vriendschappelijke interland van de Rode Duivels in en tegen Roemenië kun je samen
met je vrienden meemaken op groot scherm! Hiervoor voorzien wij een aula, evenals
drank en nootjes.
Drank à €1,Nootjes à €0,50
Allemaal afkomen dus!
Halftime-Pré VTK

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 8
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. De winnaars zijn te vinden op de vtkstie. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan.
Succes!
Raadsel van de week
Pinokkio heeft een getal tussen 1 en 100 in zijn hoofd. Dan mag Gepetto beginnen raden.
Bij elk getal dat Gepetto gokt, zegt Pinokkio of hij juist gokt of niet. Maar Pinokkio kan
liegen! Van elke twee opeenvolgende antwoorden is er wel minstens één waar. Gepetto
mag zo veel gokken als hij wil, maar voor zijn definitieve antwoord heeft hij maar twee
kansen.
Bestaat er een winnende strategie voor Gepetto? Let op: hij heeft een blinddoek om!
Lauren (raadsel@vtk.be)
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