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‘t ElixIr

ELEC B91.200

‘t ElixIr

Praeseswoordje
Omdat onze praeses een zeer druk bezet man is, is zijn tijd voor het
schrijven van zijn literaire polemieken zeer schaars. Daarom biedt
de redactie u bij wijze van compensatie de praesescollectie, een
exclusieve fotoreportage van onze geliefde leider. Hopelijk richt de
praeses in onze mooie lustrum week wederom het gesproken woord
tot u aan de hand van de Griekse beginselen van de retoriek.

				
‘t moest kort zijn dees keer
das helemaal geen probleem
hier is een haiku
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Vicewoordje

concerten in Leuven
Marcus Miller

Doornroosje

Op donderdag 7 april 2016 staat de
iets minder gekende (maar zeker niet
minder de moeite) Marcus Miller op
dezelfde planken van het depot.Multiinstrumentalist, 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).

Donderdag 7 april

Ruben Block

Dinsdag 12 april 2016

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!

Woensdag 13 april 2016

Je kan je ticket voor elk van deze
culturele gebeurtenissen reserveren op
de respectievelijke link vanaf nu: on.vtk.
be/rubenblock,
on.vtk.be/marcusmiller,
on.vtk.be/doornroosje. (1 reservatie per
persoon)
Nadien kan je je ticket afhalen in het
theokot. Meer info wanneer precies krijg
je van ons via mail.

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

Gesloten

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Kasteel van Brasschaat

V.U. Lucas Vanlaer, Studentwijk 6-0, Arenberg, Leuven

25 maart ʻ16
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LEDEN 15€ - NIET LEDEN 20€
VVK THEOKOT - MORE INFO: VTK.BE/ON/GALABAL

4

Evenementen
zo
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Voor fak, voor jenever
en voor bier!
22u | ‘t ElixIr

Kom zondag vanaf 22u naar onze
geliefde fakbar om de halftime week
stevig in te zetten! Er zal Hopus zijn voor
€1,50 en 3 jenevers voor maar €2. Nog
niet overtuigd? Dan zullen de Vlaamse
meezingers die doorheen de avond
gedraaid worden daar wel verandering
in brengen! Het EK mag dan pas in juni
beginnen, laat dat je niet tegen houden
om die jupiler shirts van de rode duivels
boven te halen en onze nationale driekleur
op je wangen te zetten, tot dan!

ma
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Voor spel, voor
vriendschap en voor
bier!
20u | Theokot

Aarzel zeker niet om op maandag af
te zakken naar het Theokot voor de
spelletjesavond van halftime! Voor de
belachelijke prijs van 1€ krijg je een
papieren fortuin van 100 000 Belgische
frank! Toon je medeburgies dat je iedereen
bankroet laat gaan bij een potje pokeren,
blackjacken, vogelepikken, sjoelbakken...
Om 20u is er een potje touwtrekken
en om 21u30 Chinese glowvoetbal om
dan om 23u te eindigen met een heuse
stoelendans. Tot dan!

di
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Voor zang, voor
cantus en voor bier!
20u deuren | Waaiberg

Dinsdag organiseert Halftime een
Belgische cantus! Wij zullen rijkelijk het
Belgische gerstenat laten vloeien en
helemaal losgaan op schijven uit eigen
land. Wie in UITGEBREIDE rode-duivelsupporterstenue of andere creatievere
Belgische outfit verschijnt krijgt €1 terug!
Tot dan!

wo
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VTK Bureau 9

12u45 | ELEC B91.200

Deze woensdag staat jullie favoriete
activiteit weer op het programma, want
zeg nou zelf, je moet al een hipster zijn
om tegenwoordig een cantus of TD leuk
te vinden. Dus levenslustige durvers,
begeef jullie woensdag naar ELEC
B91.200 en debatteer mee over actuele
onderwijsthema’s.

wo
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Voor film, voor
pintjes en voor
snacks!
21u | Theokot

Er zijn een aantal fantastische films van
Belgische productie, en Halftime heeft
voor jou een verfijnde selectie gemaakt!
Kom zeker eens een kijkje nemen,
afspraak woensdag om 21u in het theokot!
Voor de laatkomers: tegen 23u begint de
tweede film. Tot dan!
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Voor vraag, voor
antwoord en voor
prijs!
20u | 200K 00.06

Als sluitstuk van de nationale halftimeweek staat er nog een typisch Belgische
activiteit op het programma: een quiz!
Kom donderdag naar auditorium C200
K00.06 en laat zien hoe goed je België
kent! Iedereen gaat op het einde van
de avond met een prijs naar huis. We
voorzien ook een proefronde, dus met
dorst ga je zeker niet naar huis!
Inschrijven doe je via deze link: https://vtk.
be/en/form/index/5413/. Je doet dit best
in groepjes van 4. Tot dan!
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Lasertaggen met
NFK!
20u30 |
Arenberg

Kasteel

van

Lasertag: verstoppertje en tikkertje spelen
met flitsende lichten. Hoe kan dat nu niet
leuk zijn?! Daarom gaan we samen met
onze collega’s van NFK op donderdag
17 maart samen lasertaggen in het park
van Arenberg, om 20:30. Op voorhand
inschrijven is verplicht. Je kan je gewoon
inschrijven op de site via volgende link:
on.vtk.be/laser. De prijs bedraagt 3 euro
voor leden en 4 euro voor niet-leden.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn
beperkt!

do
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Saint Patrick’s Day

22u | ‘t ElixIr

Donderdag 17 maart is het Saint Patrick’s
Day en dat vieren we in fakbar ‘t ElixIr!
Ter ere van deze Ierse feestdag hebben
we voor jullie een aantal spectaculaire
GROENE promo’s: Boswandeling voor
€0.70 en Wodka-Pisang voor €1.50.
Daarnaast schenken we deze avond een
6

GROEN bier! Worth a try, toch?
We zien jullie op 17 maart voor een
knallend feestje!

di
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ULYSSIS Open
Source Job Fair

11u00
|
Jubileumzaal,
Universiteitshallen

Are you interested in IT and more
specifically open source software?
ULYSSIS is organising an open source
job fair for the second time, which is a
unique event in Belgium. You can find
jobs, internships, bachelor or master
theses in the open source sector. For more
details please visit the website http://
opensourcejobfair.be
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Symposium
Ruimtevaart

17u
| MSI
Erasmusplein 2

01.08,

Graag nodigen YouSpace en beSPACE
je uit het symposium “een carriere in de
ruimtevaart, iets voor jou?”
Meer informatie kan je vinden onder deze
link:
https://fys.kuleuven.be/ster/varia/
YouSpace-beSPACE/view
.Deelnemen is gratis maar registreren is
verplicht (zo weten we hoeveel broodjes
te bestellen), deadline: 18 maart.

vr
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VTK Galabal

22u
|
Kasteel
Brasschaet

van

De kaarten vliegen de deur uit! Gelukkig
verkopen we nog steeds elke middag in
het Theokot vanaf 12:30. Kom dus zeker
een kaart komen voor het galabal. Het
belooft een geweldige avond te worden!

7

De voorbije week

Speeddate met politika

Pasta-avond
8

Proffenta p

Karaoke
9

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.
Hier een klein overzichtje :
Zondag 20/3: receptie
Maandag 21/3: Lezing/Comedy Night met onder andere Lieve Scheire.
Dinsdag 22/3: Kermis op het plein voor alma 3 en 20 jaar ‘t ElixIr .
Woensdag 23/3: Kermis op het plein voor alma 3 en 20 jaar ‘t ElixIr.
Vrijdag 25/3: Galabal
Alle leden kunnen vanaf woensdag 16 maart bandjes krijgen in het theokot. Hiermee krijgen
ze voorrang op alle activiteiten. Let op! De eerste 500 mogen gratis naar spreekavond op
maandag 21 maart!
Heb je nog verdere vragen, stuur dan zeker een mailtje naar lustrum@vtk.be.

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
10

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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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.

Berichten
Theokot
Bedankt voor jullie massale opkomst naar
de Bitterballenboef en karaoke! Het was
echt een groot plezier om zoveel mensen
te zien genieten. Proficiat aan Jasper
Steegmans met zijn overwinning en
nieuw record: 66 bitterballen! De tweede
plaats gaat naar Joris van Hirtum (56
bitterballen) en op de derde plaats staat
Raf Stoot met 54 bitterballen. H o p e l i j k
kunnen jullie ooit nog bitterballen steken,
want jullie prijs is een zak bitterballen, af
te halen in het Theokot!
Volgende week is het Athens-week &
Existenzweek, maar maak je geen zorgen!
Wij zijn er weer met onze overheerlijke
broodjes!
Het broodje van de week is : Vissalade

VTK@12 urenloop Gent
Na de steun van onze collega’s van
VTK Gent om onze knalprestatie op de
24 urenloop te verwezenlijken, willen bij
graag ook ons steentje bijdragen naar
hen toe. Wij gaan hun op donderdag 21
april helpen om op de 12 urenloop van
Gent het HILOK (het Gentse Apolloon)
te verslaan! Als je genoten hebt van de
24 urenloop, en als je goed kan lopen,
twijfel dan niet om met ons mee te gaan,
want het is een unieke ervaring! Ze zullen
onze hulp meer dan nodig hebben! Wij
zorgen voor het vervoer van en naar Gent.
Meer info zal later nog volgen, maar
geïnteresseerden mogen al een mailtje
sturen naar sport@vtk.be!

Dynamische studentenjob
Affiniteit met programmeren (Matlab
en/of Python)? Zin om mee te bouwen
aan software die de concepten van 3D
kinematica en dynamica visualiseert voor
de studenten van het vak Toegepaste
Mechanica 2 – deel Dynamica? Wij
zoeken 2 jobstudenten (m/v) die reeds
slaagden voor het vak om hier deze zomer
aan te werken. De timing is overeen
te komen. Voor meer info, contacteer
onderstaand emailadres.
Nele Famaey (nele.famaey@kuleuven.be)

Masterkeuze
Voor
de
afstudeerders
van
de
bachelor
ingenieurswetenschappen
(burgerlijk ingenieur, niet burgerlijk
ingenieur-architect)
organiseert
de
faculteit op woensdag 16 maart 2016
eenmasterkeuzeavond. Het programma
vind je hier: http://eng.kuleuven.be/
studenten/programmas/programma/
keuzeavond.html
Ook ‘onderweggers’ zijn welkom.
Met
vragen
over
internationale
mogelijkheden
in
de
master,
ondernemerschap en de lerarenopleiding
kun je tot 21 uur terecht bij de informatoren
in de foyer van gebouw A.
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Kortverhaal: G ez ocht
Auteur: Anoniempje Anoniem
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.
-Deel 3: Ren voor je levenLaurens, Maarten en Marcus kijken
elkaar angstig aan. Ze laten hun fles
jenever voor wat het is en zetten het op
een lopen. Al snel splitst het trio zich op.
Maarten loopt naar de andere kant van
het park in de hoop dat de poort daar
open zou zijn. Hij probeert hem open te
doen. Op slot. Hij hoort iemand naderen.
Maarten duikt snel de bosjes in. Hij ziet
iemand met een zaklamp in zijn richting
komen. Het licht schijnt nu recht naar
hem. Vele doemscenario’s gaan door zijn
hoofd. Hij kan echt niet opgepakt worden.
De persoon komt dichter. Maarten houdt
zijn adem in en is verstijfd van de schrik.
‘Ik ben er geweest’, denkt hij. Maar het
figuur wandelt gewoon voorbij. Hij heeft
Maarten niet gezien. Maarten steekt zijn
hoofd voorzichtig uit het struikgewas.
Er is niemand te bekennen. Hij wacht
nog even voor hij het hek terug over wil
klimmen. Maarten probeert te denken
waar hij naartoe zou gaan. Het kot van
Sofie lijkt hem de beste optie. Zo stil als
een muis klimt hij terug over het hek. Hij
kijkt rond. Niemand te zien. Toch vertrekt
hij in een lichte looppas. Na even zoeken
loopt Maarten de juiste straat in. In de
verte ziet hij Laurens al staan. ‘Haha
dat wordt een leuk verhaal voor het
nageslacht’, zegt Laurens. ‘Zeker weten’,
zegt Maarten lachend, ‘Nog geen Marcus
te bekennen?’.
Zijn woorden waren nog niet koud of
Marcus liep de hoek om. In het gele
straatlicht ziet hij er nog erger uit dan in
het park. Broek gescheurd, gezicht vol
modder, bladeren in zijn haar en helemaal
bezweet. ‘Wel dat was leuk’, zegt Marcus
met een sarcastische ondertoon en
helemaal buiten adem. Laurens belt
aan. De garagepoort gaat open en Sofie
12

komt tevoorschijn. ‘Marcus wat is er met
jou gebeurd?’, vraagt Sofie, ‘Kom binnen
straks wordt je nog ziek’. Het trio gaat de
garage binnen.

Gedichtje
Ik wil jouw lippen voelen op de mijne.
En jouw warme lichaam naast mijn zijde.
Ik wil jouw armen om me heen geslagen.
En in jouw ogen kijken, die lijken te vragen;
Emi,
Dat

doof
mij

het
nu

diepe
heeft

verlangen.
bevangen.

Ik beloof ik doe je echt geen pijn. En ik zal
voor altijd de jouwe zijn.
Ik vraag mezelf:
wat is er met mij aan de hand?
Je liefde overspoelt je als de zee, het
strand.
Het raast als een bezetene over me heen.
En met moeite hou ik mezelf op de been.
Liefde houdt geen rekening met storm,
jaar, weer of getij.
Het overkomt je gewoon dus ook jou en
mij.

Wil

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

Duurzaamheidswedstrijd

Thursday 24th March

Beste studenten

The IEEE Student Branch Leuven
invites you to the PowerSymposium on
“Managing Data in Power Systems:
Operation and Markets”.

van de Groep Wetenschap &
Technologie voor KU Leuven
studenten

De Groep Wetenschap en Technologie
van de KU Leuven organiseert vanaf
dit
academiejaar
een
jaarlijkse
duurzaamheidswedstrijd die innovatieve
studentenprojecten omtrent duurzaamheid
wil belonen. We hopen dat deze wedstrijd
jullie zal inspireren om op zoek te gaan
naar nieuwe ideeën, projecten en
activiteiten die kunnen bijdragen tot
een meer duurzame wereld en tot de
verspreiding van het duurzaamheidsidee
binnen de KU Leuven.De klemtoon ligt op
initiatieven die :
bijdragen
aan
een
meer
duurzame studeer-, werk-, leef- en
onderzoeksomgeving (groene campus,
afvalverwerking,
energiebesparing,
voeding, mobiliteit, …).
- informeren en sensibiliseren rond
duurzaamheidsvraagstukken i.v.m. groen
en biodiversiteit, landbouw, materialen,
gebouwen, mobiliteit, infrastructuur,…
- bijdragen tot een meer duurzame
houding van studenten en personeel.

14u | Auditorium Tweede Hoofdwet

The Program:

14:00 Welcome
14:10 The TSO perspective on data needs
for power system operation - ELIA
14:50 The aggregator approach: from
data to services – Tom Rigole, Restore
15:30 Improving power system security
with data learning techniques – Philippe
Mack, PEPITe
16:10 Coffee break
16:40 Enhancing power system operation
with WAMS and control systems - ABB
17:20 Data analysis to improve distribution
system operation –Chris Develder, Ghent
University
18:00 Reception

- realiseerbaar zijn binnen de voorziene
termijn en het voorziene budget.
Het winnende project zal bekroond
worden met de “Sustainability Award
Science, Engineering and Technology”.
Aan deze award is een bedrag van 1.000
euro gekoppeld voor de uitvoering van het
project.
Deelnemen kan tot en met 19 april 2016.
Voor meer informatie kan je terecht op de
website.
Alvast veel succes!
13

Ontspanning
Sudoku

Raadsel
Een student gaat feesten in een café in een oneindige lange straat. Hij zet zijn fiets
vlak bij de deur en gaat binnen. Een paar uur later, en met flink wat gerstennat
in zijn systeem komt de student buiten. Hij kijkt in eerste instantie over zijn fiets heen
en wandelt de straat in, op zoek naar die fiets. Hij doet een stap weg van het café.
De volgende stap die hij zet kan in beide richtingen zijn en is 100% onafhankelijk
van zijn vorige pas. Wat is de kans dat hij ooit nog voorbij zijn fiets komt?
Het antwoord op het vorige raadsel was inderdaad een fout in de nuldeling. Liesbet Wils
wist dit en wint twee tickets voor de dubbel cantus met LBK op 11 april.
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95 JAAR VTK

20 - 25 MAART 2016

ZONDAG

LEZING

MAANDAG

PLEIN VOOR ALMA 3 | 12U - 22U

KERMIS

DINSDAG

PLEIN VOOR ALMA 3 | 12U - 22U

KERMIS

WOENSDAG

KASTEEL VAN BRASSCHAAT | 22U

GALABAL

VRIJDAG

LUSTRUMWEEK

RECEPTIE

DEGROOF - PETERCAM

‘T ELIXIR | 22U | 20 GRATIS VATEN

20 JAAR ‘T ELIXIR 20 JAAR ‘T ELIXIR

WHAT’S NEXT FOR CHINA?

TTI | 19U

LIEVEN SCHEIRE
DE SPECIALE RELATIVITEIT VAN EINSTEIN

‘T ELIXIR | 22U | 20 GRATIS VATEN

MTC | 20U15 | GRATIS RECEPTIE
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