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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (21/9)
22u00 - ...

Openingsavond

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

14u00 - 17u00

Fietszoektocht

Grasveld 200A

18u00 - 20u00

OnthaalBBQ

Grasveld voor alma3

Jeneverfeestje

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Schachtenconvent

‘t ElixIr

Openingscantus

Waaiberg

11u30 - 14u00

Bicky verkoop

Grasveld 200A

18u30 - 20u00

Samen eten in Alma 3

Alma 3

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (22/9)
22u00 - ...
Dinsdag (23/9)

22u00 - ...
Woensdag (24/9)
22u00 - ...
20u00 - 20u30
20u30 - ...
Donderdag (25/9)

22u00 - ...
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (22/09)
17u00-18u15
18u15-19u30
19u30-20u45
20u45-22u00

Cursusdienst 1e Bach (A t.e.m. E

Theokot

Cursusdienst 1e Bach (F t.e.m. L)

Theokot

Cursusdienst 1e Bach (M t.e.m. S)

Theokot

Cursusdienst 1e Bach (T t.e.m. Z)

Theokot

Dinsdag (14/5)
11u30-13u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst 1e Bach Archies

Theokot

14u00-19u00

Cursusdienst 3e Bach Archies

Theokot

14u00-15u15

Cursusdienst 3e Bach ESAT

Theokot

15u15-16u30

Cursusdienst 3e Bach CW

Theokot

16u30-17u45

Cursusdienst 3e Bach CIT

Theokot

17u45-19u00

Cursusdienst 3e Bach BWK

Theokot

19u00-22u00

Cursusdienst 2e Bach (Groep A)

Theokot

11u30-13u30

Theokot open

Theokot

12u00-15u00

Cursusdienst 2e Bach Archies

Theokot

12u00-15u00

Cursusdienst 2e Bach (Groep B)

Theokot

15u00-16u00

Cursusdienst Brugjaar Industriëlen

Theokot

16u00-18u00

Cursusdienst 3e Bach WTK

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst 3e Bach MTM

Theokot

11u30-13u30

Theokot open

Theokot

12u00-20u00

Cursusdienst Alle Masters

Theokot

12u00-15u00

Cursusdienst 1e Bach (2e kans)

Theokot

15u00-17u30

Cursusdienst 2e Bach (2e kans)

Theokot

17u30-20u00

Cursusdienst 3e Bach (2e kans)

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (15/5)

Donderdag (16/5)

Vrijdag (17/5)
11u30-13u30
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Woordje van de praeses

Daar gaan we weer, het nieuwe academiejaar gaat van start. Ik heb alvast geen spijt dat
de vakantie voorbij is, omdat ik een hele hoop leuke bezigheden weer mag opnemen. Ik
moet ook zeggen dat ik al trots ben op de nieuwe lichting eerstejaars. Het onthaalweekend
was een succes en bovendien was het enthousiasme waarmee de nieuwelingen cantusten
en de correctheid waarmee ze van in het begin al paginanummers konden herhalen echt
verbazend. De ijkingstoets werpt duidelijk zijn vruchten al af. Aarzel dus niet om hen wat
beter te leren kennen, je kan ze herkennen aan het armgezwaai telkens salsa tequila
in de fak zal klinken. Tijd om er terug in te vliegen, want VTK heeft voor de eerste week
tradietiegetrouw heel wat leuks in petto, dus ik zie jullie daar!
Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Een nieuw academiejaar is wederom aangebroken. Ik zou hier kunnen schrijven hoe
fantastisch het schachtenweekend was maar op dit moment zou dat redelijk belachelijk
zijn aangezien dit tekstje ervoor geschreven is. Met een nieuw academiejaar komt er
ook een nieuw nieuw praesidium en natuurlijk een nieuwe vice. Laat ik mij dan ook
heel kort even voorstellen: ik heet Emily, ik zit in mijn laatste jaar Ir. Architect (optie
Architectuurontwerp) en afkomstig uit de Kempen. Iedereen die met vragen zit over
jaarwerkingen, werkgroepen, medewerkers of ander intern geroddel kan daarvoor bij mij
terecht. Je kan mij vinden op blok 6, in het Theokot, in Alma 3, in ‘t ElixIr of op andere
plaatsen waar er een VTK activiteit doorgaat. Deze week zal je mij echter vooral kunnen
vinden in het TTI en bij cursusdienst, helpende handen zijn uiteraard altijd welkom en je
hoeft het natuurlijk niet voor niets te doen. Alle shiften kun je vinden op de site (klikken op
het mannetje rechtsbovenaan, onder “Mijn Shiften”). Beloningen mogen achteraf bij mij
afgehaald worden! Zomerstop ex, pixel in!
Emily (vice@vtk.be)

Sport

VTK competities
VTK organiseert door het jaar competities in verschillende sporten (zaalvoetbal, basket,
volleybal en frisbee) . Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele vrienden,
komen strijden om een plaatsje bij de top binnen VTK. Bovendien krijgt het winnende
team een vat. Info over reglementen en inschrijvingen zijn te vinden op onze site.
Inschrijven kan tot en met zondag 5 oktober.
IFB
IFB is de afkorting van Interfacultaire Beker. Simpel gezegd is het dus gewoon een
competitie tussen alle kringen (en peda’s) van Leuven, in voetbal (zaal en veld),
volleybal en basketbal. Ook dit jaar zal VTK op sportief vlak weer strijden tegen de
andere kringen. Bij de heren zullen we in elke categorie de strijd aangaan, bij de dames
zouden we graag een volleybalteam bij elkaar krijgen! Als je interesse hebt, schrijf je dan
zeker in via onze site.
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OPENINGS TD

SUMMER’S
GONE
D J T h i r Te e n
DJ Elekick
2 Paola

0 2/ 10 – M u s i c a fé – D o o rs 2 2 h
L E D E N G R AT I S – N T L E D E N € 3

VU: Manu De Block, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee
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24 urenloop
Looptrainingen
Omdat we dit jaar minstens even goed willen doen op de 24 urenloop als vorig jaar, en
natuurlijk liefst nog beter, zijn er vanaf week 2 (maandag 29 oktober) looptrainingen.
Deze zullen dagelijks doorgaan om 20u00 aan de atletiekpiste. We nemen regelmatig
tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel wordt regelmatig
getraind aangezien een winst van 1 seconde per ronde een wereld van verschil
betekent. 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!
						

Pieter Meulemans (sport@vtk.be)

Activiteiten
Openingscantus

Na een zomer vol zon, studeren en droogte, gaan wij het gulden nat opnieuw rijkelijk
laten vloeien. Dit alles vergezeld van hemelse gezangen.
Kortom kom allen naar de openingscantus, woensdag 24 september in de Waaiberg.
Tickets zijn maandag en dinsdag verkrijgbaar in het thermotechnisch instituut bij de
inschrijvingen.
Deuren: 20u00

Io Vivat:20u30

Bier €9/€13

Water: €3/€5
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Onthaal

Fietszoektocht
Op maandag hebben we jullie lang niet alles kunnen tonen en daarom organiseren we
nog een fietszoektocht langs de belangrijkste plaatsen in Leuven en Heverlee. Voor de
mensen die de oplossing van het raadsel vinden is er een beloning. Vergeet dus zeker je
balpen en fiets niet! Afspraak dinsdag om 14u aan het grasveld van de Celestijnenlaan
200.
Eerstejaars BBQ
Omdat zelf koken op kot misschien nog niet zo goed lukt organiseren wij een lekkere
BBQ voor de eerstejaars! Deze is aansluitend op de fietszoektocht dus je kan er nog
gezellig napraten met je nieuwe vriendjes over wat jullie vandaag allemaal gezien
hebben. Inschrijven voor de BBQ is verplicht op de website! (http://www.vtk.be/en/form/
index/3519/). Mensen die 2 stukken vlees of vegetarisch willen eten betalen 3 euro,
mensen die 3 stukken vlees willen betalen 4 euro. Betalen doe je gewoon ter plaatse.
Schachtenconvent @ ‘t ElixIr
Wil je alle belangrijke dingen weten net voor je eerste cantus? Kom dan zeker naar het
schachtenconvent waar we jullie alles nog eens zullen uitleggen. Degene die aanwezig
waren op het onthaalweekend zijn voldoende voorbereid!
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Peter- en meteravond
Je eerste jaar in Leuven kan best wel overweldigend zijn: de vele lessen, de gigantische
berg cursussen, die eerste examens, noem maar op. Gelukkig zijn er de tweedejaars bij wie
dat eerste jaar nog vers in het geheugen zit. Zij zijn er om jouw vragen te beantwoorden,
je tips te geven en je misschien wel te helpen met opgeloste oefeningen en noties. Ben jij
op zoek naar zo’n peter of meter? Dan moet je donderdag 2 oktober om 20u15 aan Alma
3 zijn. Ben jij zo’n tweedejaars en wil jij die arme eerstejaartjes wel een handje helpen?
Kom dan die donderdag om 19u30 naar Alma 3. Achteraf kunnen jullie samen een kijkje
komennemen op onze openingsTD.
Zowel eerste als tweedejaars kunnen zich inschrijven via :
https://vtk.be/nl/page/parent/kick-off-activities/name/peme.
Eten in Alma 3
Ben je (nog) geen keukenprins of –prinses? Of heb je gewoon geen tijd om te koken?
Geen zorgen, je kan steeds terecht bij de Alma.
Om jullie te laten kennismaken met dit studentenrestaurant met democratische prijzen,
nodigen we alle eerstejaars uit om er samen met de leden van het praesidium te komen
eten. Het is dus ook nog eens een leuke manier om zowel jaargenoten als praesidiumleden
te leren kennen. Afspraak donderdag 25/09 om 19u aan Alma 3.
Siri en Jurgen (onthaal@vtk.be)

Cultuur
Kwis

Maandag 14 oktober gaan we weer van start met de eerste VTK Kwis van dit jaar.
Zoek 3 vrienden , schrijf je in on.vtk.be/kwis en bewijs dat je meer weet dan wat
in onze doffe lesboeken staat. We verwachten je om 20u00 in aula 200G - 00.01.
maandag 06 oktober 2014 om 20u00.
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar

Openingsfeestje

Een van de geweldigste feestjes van het jaar met bangelijke bandjes, goedkope
cocktails en overheerlijk frituurvoedsel! Een niet te missen avond aangezien er voor
de eerstejaars ook de boekenverkoop plaatsvindt aan de zijtoog aan de kant van de
toiletten.
Jeneverfeestje
Voor al degene die volledig uitgekaterd zijn van het openingsfeestje (en ook voor
de katerigen onder ons) vindt dinsdag 23 september naar jaarlijkse gewoonte het
jeneverfeestje plaats. De ouderejaars herinneren zich deze ofwel niet ofwel als een avond
met geweldig veel sfeer die niet zwaar woog op het budget. Be there or be een vierkantje!
Also jenever aan 50 cent is echt cheap!
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Feestweek
Vanaf heden ten dage zal de tweede week van het semester gekend zijn als Feestweek.
Dit bestaat uit 5 opeenvolgende feestjes waarbij het onderste uit de kan wordt gehaald om
de drankprijs naar beneden te duwen in een zo episch mogelijk decor.
Zondag 28-9
: Voorstelling van de kaart
Maandag 29-9 : Beursavond
Dinsdag 30-9 : Oktoberfest
Woensdag 1-10: Disco Night
Moge uw katers snel afgelopen zijn!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Het nieuwe jaar begint voor iedereen, wat betekent dat er weer een hoop nieuwe (en
hongerige) gezichten bijgekomen zijn en er een hoop ouderen ervandoor zijn gegaan.
Deze nieuwe (en oude) gezichten zullen dus zeker gevoed moeten worden! Wat is een
beter idee dan met broodjes en frisdranken?
De eerste week zijn wij vanaf dinsdag terug open en je kan ons vinden via het plannetje
op vtk.be/nl/page/name/theokot/. Helaas zitten de eerste week van het semester onze
vriendjes van CuDi in ons geliefde Theokot voor het verkopen van al jullie broodnodige
cursussen en boeken. Wij zijn hierdoor genoodzaakt om ons tijdelijk te verplaatsen naar
de Machinezaal van het TTI tussen de inschrijvingsstandjes.
Vanaf heden zal het broodje van de week hier ook in staan, maar deze week zal het
(om het spannend te houden) een mysterie blijven en moet je maar komen kijken. Met
een nieuwe leverancier is het altijd spannend en zeker de moeite om eens te komen
proberen! Wij hopen jullie allemaal te mogen bedienen en te verwelkomen. (Let wel op:
De openingsuren zijn elke dag vanaf 11u30 tot normaalgezien 14u30 , maar de eerste
week is het waarschijnlijk maar tot 13u30).
PS: vergeet niet in te schrijven als je eens een Theokotshiftje wil doen.
Groeten,
Het Theokotteam

Theokot (theokot@vtk.be)

)
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Cursusdienst

Het inschrijvingsgeld wordt duurder, alma wordt duurder, het leven in zijn geheel wordt
duurder. Alles behalve cursusdienst! Dankzij het harde werk van afgelopen jaar zijn
we erin geslaagd om onze cursusprijzen te verlagen met een gemiddelde van 30 cent.
Sommige cursussen zijn zelfs tot een euro goedkoper!
Hoe doen wij dat dan, vragen jullie je waarschijnlijk wel af? Goede vraag! Dit alles zou
niet mogelijk zijn zonder jullie hulp! Het is namelijk zo dat hoe sneller jullie je cursussen
bij ons bestellen en deze komen halen, hoe minder stock wij op het einde van het
jaar over hebben. Dit zorgt ervoor dat we een kleinere marge kunnen nemen op onze
verkoopprijs. Ook het feit dat onze medewerkers allemaal vrijwilligers zijn, helpt ons
doordat we geen loonkosten moeten betalen.
DUS: bestel zo snel mogelijk je cursussen en wacht ook niet met deze te komen halen!
Zo help je ons om jou te helpen! En als je dan toch langskomt, zeg eens vriendelijk
dag tegen onze hard werkende medewerkers of doe zelf eens een shiftje en help je
medestudenten. Je verdient er 2 bonnetjes per shift en onze eeuwige dankbaarheid
mee!
Groeten,
Het CuDi-team
Het CuDi-team (cursusdienst@vtk.be)

Best

Al gehoord van BEST Leuven?
Ook dit jaar geeft BEST Leuven je de kans om te genieten van allerhande internationale
activiteiten! BEST staat voor Board of European Students of Technology, met andere
woorden, een organisatie bestaande uit ingenieurs en andere technische richtingen over
heel Europa! Het BEST doel is eigenlijk simpel: de geografische grenzen voor studenten
zoals jij doen vervagen, je ‘international-minded’ maken en natuurlijk iets bij te brengen
over culturen en gewoonten van je mede-Europeanen!
Het bekendste event is allicht de verzameling summercourses, waarvoor je je inschrijft op
een cursus van 1 à 2 weken ergens in een Europese stad over een topic dat je zelf kan
kiezen. BEST staat ook in voor leisure events, educational symposiums, training events,
cultural exchanges en engineering competitions, die je vanuit de KU Leuven kan beginnen
en eindigen ergens in Europa voor de Finaleronde.
Hebben we je aandacht al kunnen vangen? Ga dan zeker eens langs onze site (www.
BESTleuven.eu) en hou onze facebook pagina (www.facebook.com/bestleuven) in de
gaten voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Je kan ons ook steeds
bereiken op leuven@best.eu.org. Je zal vast nog van ons horen!

BEST (best@vtk.be)

p. 10 - Bakske Week 1

Revue

Zoals sommigen onder jullie intussen weten, is Revue een toneelvereniging waar
studenten elk jaar zelf een toneel in mekaar steken. Dit houdt in dat we acteren, dansen
en muziek spelen, maar ook het stuk schrijven, decorstukken bouwen, techniek verzorgen
en onze eigen IT hebben. Voor iedereen die interesse heeft: meer informatie vind je bij het
Revue-standje op de inschrijvingen of je kan een mailtje sturen naar revue@vtk.be. De
schachten op schachtenweekend hebben ons al ontmoet en zij hebben voor ons toneel
gespeeld. We waren zeer aangenaam verrast door hun prestaties en originaliteit. Beeldmateriaal hiervan zullen we zo spoedig mogelijk beschikbaar maken voor iedereen, want
het was echt de moeite. Onze website en beeldmateriaal vind je op: http://revue.vtk.be
							
							
Revue (revue@vtk.be)

Varia
Alma
Alma, het studentenrestaurant van de KULeuven, gaat vanaf dit academiejaar volop
inzetten op social media om de Leuvense studenten zo goed mogelijk te informeren over
haar aanbod en activiteiten. Alma wil hiervoor graag samenwerken met de studenten
zelf. Maar daarvoor moeten we hen natuurlijk eerst bereiken, en hierin zouden we graag
een beroep op jullie willen doen. Willen jullie onze oproep verspreiden onder jullie leden?
Alma gaat op zoek naar vlotte, enthousiaste studenten met interesse in social media.
Post je geregeld op Facebook, gebruikte je al hashtags nog voor je vrienden Twitter
hadden ontdekt of vind je dat een foto pas echt af is als er een Instagram-filter over zit?
Of wil je gewoon graag je medestudenten informeren en tegelijkertijd iets bijleren over
de aanpak van een (social) mediacampagne achter de schermen? Dan zijn we naar
jou op zoek. Ons team van studenten zal op social media berichten over de activiteiten
van Alma en natuurlijk over de maaltijden. We willen informeren, maar ook vragen
beantwoorden en onze service continu verbeteren.
Nu denk je waarschijnlijk: what’s in it for me? En terecht! Het is vanzelfsprekend dat
onze medewerkers gratis mogen eten in alle Alma vestigingen. Elke dag, zolang onze
samenwerking loopt. Dat zijn best wat centjes uitgespaard waar je veel andere leuke
dingen mee kan doen. En natuurlijk is het een interessante ervaring die mooi kan staan
op je CV.
Schuilt er in jou een social media journalist in de dop? Kom ons dan opzoeken! We
zitten op woensdag 24 september in Alma 1 en op dinsdag 30 september in Alma
2, telkens tussen 12u en 19u. Ook als je nog niet zeker bent, maar je wilt graag wat
meer informatie, ben je van harte welkom. Je kan je aanwezigheid bevestigen op het
Facebook-evenement, dat je vindt via www.facebook.com/AlmaKULeuven. Je mag ons
ook via mail contacteren op liesbetcorthout@youtell.be.
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YERA
YERA, een neutrale energiedenktank van studenten, begint aan zijn derde jaargang.
Op de aangewezen dagen zal er een standje staan voor een bicky verkoop.
Kom bij ons langs, leer ons kennen en geniet van een biki aan 2€ !
Dinsdag 30 (30/09) op grasveld 200A
Donderdag (02/10) aan Theokot
telkens 11u30-14u
YERA (bestuur1415@yera.be)
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)
Doopmeesters startvergadering
Ben je vorig jaar gedoopt en heb je wel zin om het de doop eens mee te maken vanuit een
ander standpunt? Natuurlijk moet er eerst heel wat georganiseerd en geregeld worden! Als
je interesse hebt kom dan zeker eens naar de vrijblijvende startvergadering op maandag
29 september om 19u00 in BOKU 03.22!
Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)
Startvergadering Kanweek
Kanweek is de jaarwerking van 1e en 2e bach. In het 2e semester gaan we een hele
week het beste van onszelf geven. Maar natuurlijk moeten we dat eerst helemaal
organiseren! Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te helpen? Kom dan op woensdag
1 oktober om 19u00 naar BOKU 03.22 voor de vrijblijvende startvergadering!

Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)
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Battle of Talents
Volgende week maandag, op 22 september 2014, gaat de nieuwe editie van Battle of
Talents, de grootste idee- & business plan competitie van Vlaanderen weer van start!
Ook in deze zesde editie zijn we weer op zoek naar het beste studentenidee, én naar de
student met de beste neus voor goede business opportuniteiten. In het verleden deden
reeds heel wat Leuvense Ingenieur studenten mee aan de wedstrijd. Vorig jaar werd
zelfs een Leuvense Ingenieur beste “Investeerder”! Misschien bekronen we ook dit jaar
wel één van jullie studenten-collegae tot beste “Ondernemer” of “Investeerder”?!
Natuurlijk valt er ook weer heel wat te winnen! Dit jaar geven we namelijk een mooie
prijzenpot ter waarde van € 50 000 euro weg.
Voor meer info kan je surfen naar:
http://www.battleoftalents.be/
Tips voor studenten
In onze standpunten hebben we als ploeg Pixel besloten dat ik een rubriekje zou maken
met tips in de lijn van ‘fit en gezond als praeses’. Maar als student ben ik ook vaak moe
en ongezond. Gelukkig belet me dat niet om toch te proberen wat gezonder te eten of te
leven en daar wat tips uit te halen die ik met jullie kan delen, bijvoorbeeld over hoe je je
wakker kan proberen houden of tijdsefficiënt aan je conditie kan werken (jog eens een
keer naar de fak in plaats van de fiets te nemen!). Ik zal tegen volgende week eens wat
tips bedenken, voor deze week lijkt deze korte inleiding mij voldoende. Je mag trouwens
ook gewoon zelf tips of vragen doormailen.
							Manu (praeses@vtk.be)
Paljassenwoordje
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Sudoku
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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 filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
							
Raadsel van de week
In een dorp is een stuk bouwgrond beschikbaar van 1km lang. Wanneer er een nieuwe
inwoner komt mag die zijn huis bouwen waar hij wil op dit stuk grond. Iedere keer als
er een nieuwe inwoner bij komt wordt het stuk grond in gelijke delen verdeeld (dus 1
inwoner mag kiezen waar hij het plaatst op het hele stuk, de volgende heeft keuze om
het te plaatsen in de helft waar de andere nog niet gebouwd heeft, de 3e op 1/3 van de
totale grond waar nog niemand stond enz.) maar de huizen die er al stonden kunnen
natuurlijk niet verplaatst worden. Hoeveel huizen kunnen er maximaal op dit stuk grond
geplaatst worden zodat er geen twee huizen op hetzelfde stukje staan.
Maxim (raadsel@vtk.be)
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