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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (15/02)
23u00 - 00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Provinciezuip

‘t ElixIr

Carnaval

‘t ElixIr

21u00 - ...

AmeriKAN Pie préfilmavond

Theokot

22u00 - ...

Peda-avond

‘t ElixIr

Boekenfestijn Leuven

Brabanthal

Bickyverkoop YERA

Theokot

22u00 - ...

Fak gesloten

‘t ElixIr

22u00- ...

De Afrekening

Alma 2

Maandag (16/02)
22u00 - ...
Dinsdag (17/02)
22u00 - ...
Woensdag (18/02)

Donderdag (19/02)
18u00 - 21u00
11u30 - 14u
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (16/02)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 20u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 20u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (17/02)
10u30 - 14u30
Woensdag (18/02)

Donderdag (19/02)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
Vrijdag (20/02)
10u30 - 14u30
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Woordje van de praeses
Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu ok dat was wel genoeg,
Ik hoop dat jullie even goed hebben genoten van de eerste week, ik vond ze alvast
geweldig. Redenen in overvloed om veel uit te gaan; zondag eerste avond terug in Leuven
in introductie van het Sint-Barbara bier, dinsdag openingscantus, woensdag de goede
punten gaan vieren …
Of voor sommigen de ietwat slechtere punten gaan verdrinken misschien. Maar geen
nood, het tweede semester gaat meestal beter en er is nog een derde examenperiode
he. Er is trouwens zoveel positiefs aan dit semester: de dagen worden langer en de lente
komt!

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Deze week is het aan VTK om Alma 2 in te palmen samen met de hulp van StuBru voor
de enige de echte De Afrekening. Dat wij beter zijn in het organiseren van grote feestjes
dan, ik zeg zomaar iets, een Ekonomika of VRG, dat wist ik al wel langer. We zullen ons
ook nog eens bewijzen op het vlak van feestjes bouwen. See you thursday @ Alma II.
Emily (vice@vtk.be)

Fakbar
Happy Hour
Zoals elke zondag: 2 pintjes/cola’s halen, slechts één betalen!!
Provinciezuip
Kom je provincie verdedingen in fakbar ‘t ElixIr tijdens de provinciezuip. De provincie die
het meest drinkt, wint!!
Carnaval
Het is weer carnaval en dat vieren we! Wij zorgen voor verkleedspullen, jullie zorgen
voor de awesome party. Zoals gewoonlijk weer heel veel cheape drank!!
Peda-avond
Kom samen met de jongens en MEISJES van Pedagogiek een feestje bouwen in fakbar
‘t ElixIr!!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
A 2-day quest for master students in engineering
Ben je geïnteresseerd om mee te maken wat het is om voor ’s werelds meest
succesvolle bedrijf te werken? Vergezel ons dan op een 2-daags event waarbij we je
meenemen naar onze Benelux locaties (Antwerpen & Rotterdam) en je in een team
werkt aan een real-life case. Daarnaast krijg je uitgebreid de kans om ons bedrijf te leren
kennen door gesprekken met jonge ingenieurs en presentaties van het meer ervaren
management. Het winnende team wordt bovendien beloond met een mooie prijs!
Klaar voor actie? Schrijf dan in via de link in de gekregen mail.
Voor sommigen is twee dagen misschien niet mogelijk, niet getreurd, je kan vanaf dit jaar
ook inschrijven voor 1 dag, namelijk 5 maart.
Deadline voor inschrijving is 24 februari 2015.
Altran : Key tips and tricks for important presentations
Altran is pleased to invite you to their conference on Key Tips and Tricks for Important
Presentations on Tuesday Fabruary 24th 2015 (Departement ESAT, Auditorium A, room
00.54). The workshop starts at 7pm and will be followed by a drink where you will have
the opportunity to meet Altran engineers. Register oncampusteam.kul@altran.com
mentioning your Name, Option, Graduation year, Thesis Topic and attach CV if you are
interested to apply.
Presentatie AB InBev
Anheuser-Busch InBev, beter gekend als AB InBev, is de grootste brouwerij ter wereld. Met
een marktaandeel van 25%, 155 000 werknemers in 25 landen en een portfolio van meer
dan 200 verschillende bieren, is deze Leuvense brouwerij een van de grootste bedrijven in
de Fast Moving Consumer Goods. Bekende bieren van de groep zijn Budweiser, Corona,
Hoegaarden, Jupiler en natuurlijk Stella Artois.
Op maandag 23 februari organiseert AB InBev een bedrijfspresentatie voor de burgerlijk
ingenieursstudenten. Tijdens deze presentatie zal kort het bedrijf voorgesteld worden en
wordt er voornamelijk gefocust op hoe je kan solliciteren voor een job (traineeship) en in
welke functies je als ingenieur terecht kan komen.
Aansluitend wordt er een receptie voorzien waar vragen gesteld kunnen worden.
De presentatie start om 19u30 in de Aula van de Tweede Hoofdwet.
Inschrijven kan op on.vtk.be/inbev
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Καnωεεκ
AmeriKAN Pie préfilmavond
Voor zij die al een drukke week gepland hebben en dringend op zoek zijn naar een rustig
avondje.
Voor zij die al een drukke week gepland hebben en die nog een extra avondje willen
hard gaan.
Voor zij die nog niets gepland hebben deze week en toch eens uit hun grot willen komen.
Voor zij die hun buikje vol willen steken met bitterballen en popcorn
Voor zij die daar ook nog een pintje bij willen KANsumeren
Voor zij die de meeste epische sexy zatte gezellige filmavond niet willen missen.
Kortom voor IEDEREEN!!!
Voor al helemaal in de moed te komen voor onze kanweek (want die is er al beKAN)
wordt er een film avond georganiseerd met op het programma: AmeriKAN pie:
The nakend mile, Beta House en Book of love. Wij zorgen voor films, bijpassend
drankspelletjes, drank natuurlijk, bitterballen, popcorn and last but least een
KANtastische avond!
Nu rest nog de vraag: waar en wanneer?
In ons geliefde theokot, dinsdag 17 februari om 21 uur (stipt want er is geen reclame).
You KAN’t miss it !!!!!
AmeriKAN Pie fakfeest
The House of ντκ presents …
The greatest party of the year: AmeriKAN Pie fakfeest! Alles in Amerikaanse stijl: zowel
het volume van de shotjes en cocktails, als de inkleding van de fak, en last but not
least… An exclusive AMERICAN STRIPPER.
Zij doet haar act om 00u30, dus mis het niet! Ondertussen zullen de cocktails van een
halve liter (€3), de shotjes (€1) en natuurlijk het bier rijkelijk vloeien!
Zondag 22 februari, 22u, ’t ElixIr - you don’t want to miss this.
“Guys, uh what exactly does third base feel like?”
“Like warm apple pie.”
Kaarten cantus en TD
Geen Kanweek zonder cantus en TD natuurlijk! We organiseren onze TD op 26/2 samen
met Duplex in de Rumba en onze cantus gaat door in de Waaiberg op 24/2. Kaarten
hiervoor zullen komende week beschikbaar zijn in het Theokot (zowel cantus als TD) en
op het Kasteel (enkel TD).
Prijzen:
- Cantus: Bier: € 10/14 L/NL Water: €4/6 L/NL
- TD: € 2,50
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Revue
De examens brengen vreemde emoties bij sommige mensen naar boven, en zo ontstond
deze examenperiode de confessions hype. Ook de burgies ontsnapten er niet aan, en
hierbij geven we graag een kleine selectie uit burgieconfessions van binnenuit Revue.
Heb je zelf nog een leuke confession? Post ze dan volledig anoniem via de link op onze
website: revue.vtk.be! Tot binnen enkele weken op de Revue voorstelling!
- Ik zit in mijn 5de jaar en heb nog steeds geen idee hoe matlab werkt.
- Ik ga op mijn departement altijd langs in het proffenlokaal om een babbeltje te maken
en gratis koffie te drinken
- Tijdens de pauze op maandagochtend in MTM valt het écht op dat de koffie daar op het
vijfde verdiep gratis is
- Ik veracht mensen die geen puntkomma op het einde van hun maplecommando’s
schrijven.
- Ik veracht mensen die geen dubbelpunt op het einde van hun maplecommando’s
schrijven. Ge hebt al die tussenresultaten niet nodig!
- I like to kill a conversation so I can see the conversationalists squirm
- ik gebruik het archie excuus te pas en te onpas om allerlei flaters te verklaren in
burgieland.
- Ik ben een vak vergeten in te plannen in mijn studieplanning.
- Ik durf nooit een getal van een ander af te trekken, omdat ik bang ben om het pijn te
doen. #mathematischeempathie
- Mijn mama gebruikte altijd Internet Explorer, dus heb ik een snelkoppeling gemaakt en
het Firefox-icoontje aangepast naar dat van IE. #sorrynotsorry
- Ik voel me onzeker als mijn TI84+ niet in de buurt is.
- Ik schrijf fanfiction over homogene stolling van aluminiumlegeringen
- Ik heb mijn muur volgehangen met foto’s van onze über-geile praeses
- Ik ga altijd kakken op BOKU want dan kan ik zeggen dat dat een kak-gebouw is
- Mijn eindwerk vermeldde “pornhub”, “fifty shades of grey” en “kabouter plop” als
bronnen. Ik haalde een 15.
- PenO heeft mij doen inzien dat lesgeven niet zo’n slechte toekomst zou zijn
- Ik vond onze vorige Vice veel aantrekkelijker
- Ik zet geld in op welke student/assistent/... als volgende zelfmoord pleegt
- Ik steel rubberen handschoenen om te kuisen bij Acti
- Ik ben Batman
- Ik zou graag magnetische velden kunnen zien.
- Als ik parameters Oj en Ej gebruik, begin ik vanzelf ojalele van K3 te zingen in mijn
hoofd...#burgielife
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Cultuur
Horta Museum
Op 17 februari organiseert LOKO cultuur een uitstap naar het Het -Hortamuseum,
gevestigd in het eigen huis en het atelier van architect Victor Horta. ben je een fan van
architectuur of ben je gewoon benieuwd naar dit baanbrekend ontwerp? Mail dan snel
naar cultuur@vtk.be en reserveer je ticket!
Een ticket kost 10 euro kosten, vervoer heen-en terug met de trein naar Brussel-Zuid,
Tramtickets van het station naar het museum en terug, toegangsprijs voor het museum
+ een gegidste rondleiding in het museum inbegrepen. Afspraak om 17u30 af aan het
station van Leuven en aankomst terug om 22u25.
Boekenfestijn Leuven
Als je deze donderdagavond nog niets te doen hebt en je voor de AfrekeningsTD
nog eens met cultuur op stap wilt, kom dan gezellig mee naar het Boekenfestijn in de
Brabanthal in Leuven. Vertrekken doen we om 18u00 aan blok 6 op Arenberg cité met
de fiets. Schrijf je wel liefst op voorhand in op de website van VTK. Deelname is gratis
en we gaan samen met de collega’s van Wina!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Theokot
Enquête 1e semester
Na al het gespam volgen hier de resultaten van de Theokot enquête! Jullie voorstellen,
suggesties, wensen en wonderen zijn zorgvuldig bestudeerd door een panel van 4
horeca-specialisten en hier is het resultaat:
Er komen meer groenten op broodjes, onze leverancier had hier wel oren naar, net zoals
enkele van de suggesties voor broodjes. Ook willen we graag een proper Theokot, dus
er komen meer vuilbakken. Een PS4 is misschien wat duur, maar een PS3 kan wel. Veel
mensen willen graag koffie, dus dat doen, eerst met simpele filtertjes terwijl we zoeken
naar een betere oplossing.
Verder zijn er nog een paar dingen die het niet gehaald hebben: een 2e pooltafel, kicker
of pinpongtafel. Er is nu al geen plaats. Dafalgan aanbieden hoeft niet, u kan beter in uw
bed blijven liggen tot 12u en dan pas afkomen in plaats van naar de les te gaan met een
kater. Condooms evenmin, dat is meer iets voor op Cudi. Verder kunnen we de ingang
van het Theokot niet breder maken, maar gelukkig voor Hans kunnen we dat bij uw
moeder wel. Als laatste: om te zorgen dat meer mensen een broodje hebben, zouden we
een reservatiesysteem kunnen invoeren voor broodjes, maar dat is moeilijk (wie betaalt
wanneer u niet komt opdagen?). Als u de perfecte oplossing voor onze problemen zou
bedenken, laat het ons gerust weten.
Nog enkele interessante weetjes: blowjobs van de Hoer kosten vanaf nu €2.5, Laenen is
brutaal, moet pannenkoeken maken en ook voor praeses gaan en Dries is wel een heet
pateeke.
Winnaar van de fles drank die we terug moeten gaan zoeken in ons stockkot: Bram
Meirick.
Bedankt aan iedereen die een enquete ingevuld heeft!
Theokot (theokot@vtk.be)
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Varia
YERA bakt Bickies
Wees op donderdag 19 februari zeker op tijd aan het Theokot om van een smakelijke
Bicky aan het YERA standje te genieten!
Tot dan,
Het YERA team (info@yera.be)

Faculteit: Masterkeuzeavond
Voor de afstudeerders van de bachelor ingenieurswetenschappen organiseert de
faculteit op woensdag 11 maart een masterkeuzeavond. Het programma vind je hier:
http://eng.kuleuven.be/studenten/keuzeavond.html
Ook ‘onderweggers’ zijn welkom. Met vragen over internationale mogelijkheden in de
master kun je tot 21 uur terecht bij de informator over internationalisering in de foyer van
gebouw A.

Bakske Week 2 - p. 11

p. 12 - Bakske Week 2

EBEC Leuven – ingenieurswedstrijd
Op zaterdag 28 februari 2015 vindt de lokale EBEC ronde plaats in Leuven.
European BEST Engineering Competition (EBEC) is de grootste ingenieurscompetitie
van Europa, georganiseerd door studenten voor studenten.
EBEC bestaat uit drie rondes: lokaal, regionaal en de Europese finale, die dit jaar
doorgaat in Porto.
Tijdens deze wedstrijd nemen teams van vier studenten het tegen elkaar op in een team
design opdracht of een case study.
Dit jaar werken we opnieuw samen met NMBS voor team design en AB InBev voor case
study.
Creativiteit en teamwork zijn onontbeerlijk om de jury te overtuigen jouw team naar de
volgende ronde te sturen!
De titel van “BEST Engineers of Europe” staat op het spel. Waar wacht je nog op?
Praktisch
Wanneer?
Zaterdag 28 februari 2015
Waar?
P&O lokalen, derde verdieping WTK
Wie?
Zowel burgerlijk als bio-ingenieurs, van 1e Bachelor tot 2e Master
Kosten?
Helemaal GRATIS, lunch en afsluitende receptie inbegrepen
Prijzen?
Doorstoten naar de volgende ronde + kans op cinematickets, GOpassen of tickets naar Londen!
Hoe?
Inschrijven via de link op de Facebook pagina “BEST Leuven” of
“EBEC Leuven”
Lore Gheeraert (lore.gheeraert@best.eu.org)
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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 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
					
Raadsel van de week
Op een dag ging een jongen naar de kermis waar hij bij een kraam een man tegen
kwam. Deze zei tegen de jongen: “Als ik jouw exacte gewicht op dit stuk papier kan
schrijven dan moet je mij € 50,00 geven, maar als het me niet lukt, zal ik je € 50,00
betalen.” De jongen keek om zich heen en zag geen weegschaal. Bijgevolg denkt hij: “Ik
moet alleen maar zeggen dat ik meer of minder weeg.” Aan het einde betaalt de jongen
toch € 50,00 aan de man. Hoe heeft de man de weddenschap kunnen winnen?
Winnaar vorige week: Lisse Verhoeven
Antwoord vorige week: Er moet 5 keer heen en 4 keer terug geroeid worden, dus 9 keer
in totaal.
Dieter (raadsel@vtk.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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
Semester twee
Tis gedaan met congé
Dus feest gezellig mee
Dan kunnen we een feestje bouwen
En hier en daar wat spouwen
En voor ik het vergeet
Beernaerts staat weer heet
Dus geniet er maar van
En toon hoeveel je drinken kan
Groetjes,
Anoniempje (de beste rijmer van het land)
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Sudoku
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