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want dozen zijn maar saai.

Beste lezer
Kanweek heeft er vorige week
een dik feestje van gemaakt.
Deze week wil Existenz en Revue
jullie laten zien wat ze in hun mars
hebben!

Met vriendelijke groeten,
De redactie

ZONDAG
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Happy hour

‘t ElixIr

Maandag

19u30	Sumo Robot Competitie	ESAT 02.58
20u	Revue
OPEK

Dinsdag

OPEK
‘t ElixIr

Woensdag

OPEK

22u	Revue
22u
Foorfuif

22u	Revue

Donderdag
Wij doen het vandaag wat rustiger aan, maar
Existenz en Revue vliegen er helemaal in!
Iedereen welkom op de
oude stelplaatsen van De Lijn
of in het OPEK
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Praeseswoordje
ola ola
Mijn Spaans is afgelopen week weer wat geoefend na de
gethematiseerde activiteiten van Kanweek. Lekker gegeten,
goed gedraaid (DJ Sloopwerken FTW) en de cantus een beetje
verstoord (scuzi), kortom een topweek.
Deze week staat alles in het teken van kunst, ruimte en cultuur
met de Existenzweek en de waarschijnlijk weeral zo prachtige
opvoering van Revue. (dit jaar nog beter! kom dat zien, al zijn
de tickets wel al uitverkocht :p)
Samen met de praeses van LBK en oud-praeses van Cluster (die kunnen kei mooi zingen!)
heb ik vorige week ook meegedaan aan de quiz Het Grootste Licht van De Standaard, de
conclusie dat ik de grootste was, maar van dat licht hebben we weinig gezien...
Tot ergens deze week!
kusjes

Vicewoordje
Liefste vrienden
Na een weekje vol activiteiten van Kanweek is het deze week
tijd voor Revue en de Existenzweek! Allebei zeker de moeite
om eens naartoe te gaan! Revue is alvast een aanrader als
jullie de acteerkwaliteiten van Lukas en mij willen ontdekken ;)
Al zou ik geen al te hoge verwachtingen hebben.
Verder heb ik net het tekstje van onze werkgroep cantus
gelezen en het deed toch een beetje pijn om enkel iets over Brabant te horen, daarom
drink in een Cristal op Limburg en de rest!
Xoxoxo
Jurgen
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Werkgroep cantus
Een alom gekend liedje is zeker en vast dat van Hertog Jan. Jan I is geboren in 1254
en was hertog van Brabant van 1267 tot aan het einde van zijn leven in 1294. Jan de
eerste oftewel Jan Primus staat bekend als een hertog die graag samen met het gewone
boerenvolk een pint dronk, wat de reden is dat hij tot op de dag van vandaag nog wordt
gevierd. De zeer speciale gevallen die liever Primus drinken dan Stella (als dat al mogelijk
is) moeten de volgende keer maar eens op het flesje kijken, daar zien we een zeker
persoon met een zwaard en het schild van Brabant op een paard rijden.
Hertog Jan was ook kunstzinnig en was een van de eersten die in het Diets schreef. Van
hem is het lied Eens meien morgens vroe nog bekend waaraan de woorden Harba Lorifa
zijn ontleend. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de twee woorden maar
de beste is dat het van het Franse ‘l’herbe fait des fleurs’ (het gras staat in bloei) zou
zijn afgeleid. Dat zou dubbelzinnig bedoeld zijn en past daarbij goed in een lied over de
maand mei.
Het lied zelf gaat over hoe de hertog de verschillende gebieden van zijn landgoed
bezoekt. Zo worden van België, Antwerpen, Turnhout en van Nederland Valkenswaard/
Valkensweerd, Sint-Oedenrode/Rooi (Rooise boeren), Oirschot en ’s-Hertogenbosch/
Den Bosch genoemd. Om een beter beeld te krijgen van hoe dit edel Brabants land er
precies uitzag staat hiernaast als afsluiter nog een mooie afbeelding.
Laten we drinken op Brabant, commilitones! Tot op de volgende cantus!
Ut Vivat, Crescat et Floreat! Werkgroep Cantus
--- werkgroep-cantus@vtk.be

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30-14u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

18u-19u

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Closed		

Closed
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Cultuur tipt
Liefste cultuurliefhebber, we raden je aan om deze week zeker eens langs te gaan bij de
archievriendjes van Existenz. Geniet elke avond van livemuziek in hun café of geniet van
de comedyavond op woensdag. Bekijk het programma op http://www.existenz.be/index.
html, er is voor ieder wat wils!
MUZIEK - Leuven Jazz 2017 - 18 maart tot 26 maart 2017
Leuven staat voor het vijfde jaar op rij weer een week lang in het teken van jazz. Zowel
wereldtoppers als verrassende nieuwkomers kleuren het Depot, de Schouwburg en
Opek. Ook cinema ZED staat deze week in het teken van de jazz, met onder andere het
Oscarlievelingetje La La Land op het programma. Kijk op http://www.leuvenjazz.be voor
alle info omtrent het programma en tickets.
DANS - WE’RE PRETTY FUCKIN’ FAR FROM OKAY - Voetvolk/Lisbeth Gruwez - STUK
- 29 maart 2017
Vorig jaar kon je Lisbeth Gruwez aan het werk zien met het meermaals gelauwerde AH/
HA , een voorstelling over de lach. In We’re pretty fuckin’ far from okay heeft ze het over
de fysiologische impact van ‘angst’ op het lichaam. Angst herleidt een lichaam tot instinct,
angst is een lichaam in vervoering. De concrete fysiologische impact van angst vormen het
uitgangspunt van We’re pretty fuckin’ far from okay, het derde deel van Lisbeth Gruwez’
triptiek over het extatische lichaam. Tickets en info op http://www.stuk.be/nl/programma/
we%E2%80%99re-pretty-fuckin%E2%80%99-far-okay.

Evenementen
ma
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Sumo Robot
Competitie:
Programmeren

Esat 02.58 | 19u30

Elk jaar organiseert IEEE Student Branch
Leuven een Sumo Robot Competitie.
Ontwerp, bouw en programmeer je eigen
robot in een aantal begeleide sessies,
alleen of in teamverband, en neem het
in de competitie tegen elkaar op om
geweldige prijzen te winnen!
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De volgende sessie gaat over het
programmeren van de robot om binnen
de ring te blijven en de tegenstander aan
te vallen. Geen probleem als je de eerste
sessies niet volgde. Met de materiaal- en
infopakketten die we aanbieden, kan je
deze nog makkelijk inhalen!

Meer
info
www.ieee-sb-leuven.be/
programming2017. Iedereen welkom!

di
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Foorfuif

‘t ElixIr | 22u00

Dinsdag toveren we de fak om in een
echte kermis! Voor 50 cent kan je eendjes
vissen met lekkere prijzen (zwaar bier of
jenever) als beloning. Voor de snoepers
onder ons is er ook de hele avond gratis
popcorn!
Oh! oh! oh! En halve liters voor 1 euro, dat
ook nog!
KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN!

Evenementen
vr

31

Galabal des Vlaamsche Technische Krings

Doc 3 | Lid €15 Niet-Lid €20

Graag nodigen wij jou uit op het Galabal des Vlaamsche Technische Kring. Dit jaar trekken
we naar zaal Dock 3 te Antwerpen voor een nacht vol plezier. Vele verrassingen staan
jullie te wachten waarvan over enkele misschien binnenkort al wat info zal verschijnen.
Keep yourself posted en kom af en toe eens piepen. Er valt hier en daar ook iets gratis
mee te pikken dus zeker de moeite waard om al te beginnen dromen van alcohol, jezelf
opmaken, dansen en gewoon volop Hakuna Matata.
Ook deze week worden er nog kaarten verkocht.
De site waarop busplaatsen gereserveerd kunnen worden is: on.vtk.be/bus
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Werkgroepen
Revue
Het is zover!! Deze week zal het mysterie eindelijk opgeklaard worden. Wat doen de proffen
in het geheim na hun uren? Je komt het allemaal te weten tijdens onze voorstellingen op
maandag, dinsdag en woensdag. Geen kaartje weten te bemachtigen? Helaas, maar
volgend jaar is er nog een kans!

IAESTE
IAESTE is een wereldwijde studentenorganisatie die Belgische studenten de kans geeft
een technische stage te doen in het buitenland. Dit is een soort van uitwisselingsproject,
wat wil zeggen dat ook internationale studenten naar België komen. IAESTE regelt
stages en organiseert evenementen voor deze studenten. Zoek de 10 verschillen op de
omslagfoto van het IAESTE team in Leuven!
Zou jij graag het IAESTE team in Leuven versterken? Contacteer ons via:
Email: iaeste@vtk.be
Facebook: facebook.com/iaeste.belgium.leuven
Voor meer informatie: http://www.iaeste.be
Zoek de 10 verschillen
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Informatie-avond

Topsport & studeren
donderdag 30 maart 2017 om 20u30
Campus Arenberg - departement ESAT, Aula R

Maarten Vangramberen spreekt met
Bart Swings (long track speed skating), Eli Iserbyt (cyclocross),
Britt Herbots (volley) en Heidi Rakels (judo) over wat het betekent
om topsporter te zijn in combinatie met een Masterstudie.
Professor Gert Vande Broek is de 5e gast,
niet alleen bondscoach van de Yellow Tigers, maar ook verantwoordelijk
voor het topsportstatuut aan de KULeuven.
Gratis toegang met aansluitend receptie aangeboden door AnSem.
Bevestig je aanwezigheid via events@ansem.com,
meer info op www.ansem.com/70/topsport.
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De voorbije week

Badmintontoernooi
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IFR finale
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Berichten

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

Ticketverkoop Beiaardcantus
De ticketverkoop zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart om 18u in het Theokot. Let op:
er kunnen 2 kaarten per persoon aangekocht worden en jullie hebben hiervoor de
studentenkaart van beiden nodig! Meer info vinden jullie op on.vtk.be/beiaardcantusinfo
of via onderstaande QR code!
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Berichten
IEEE Power Engineering Symposium “The Digital Substation”
We are very pleased to invite you to the 13th edition of the Power Engineering Symposium
organized by IEEE Student Branch Leuven. This year’s topic is “The Digital Substation”,
which will be discussed by several experts from industry and academia. A detailed
program can be found at http://www.ieee-sb-leuven.be/PowerSymposium2017. The
symposium will take place on Wednesday, March 22th 2017, at Aula R at the Department
of Electrical Engineering. The Symposium starts at 14.00 and closes at 18.00 with a
reception. Participation is free of charge, registration is required via http://www.ieee-sbleuven.be/PowerSymposium2017.
We hope to welcome you at the Symposium!
IEEE Student Branch Leuven (info@IEEE-SB-LEUVEN.BE)

IEEE student branch Leuven
h ttp ://w w w .ie e e -sb -le u v e n .b e

13th IEEE SB Power Engineering Symposium on

THE DIGITAL SUBSTATION

Wednesday, March 22th 2017, 14h-18h
AUD R, ESAT, Kasteelpark Arenberg 10, Heverlee

easics

14h00

Welcome

14h10

Towards multi-vendor interoperability over systems lifecycle,
the ENTSO-E approach - Grégory Huon, ENTSO-E

14h50

Full use of digital technology in HV substations, from process
till control center - Stefaan Vleeschouwers, ABB

15h30

How to give the digital substation hands and feet Kim Vrancken, Eandis

16h10

Coﬀee Break

16h40

Smart secondary distribution substations, an SME perspective Rik Verheyen, Tom De Rybel, Bausch Datacom

17h20

IED development for grid automation with an open lab-scale
platform - Filip Langenaken, NI

18h00

Reception

easics

Participation is free, registration required at http://www.ieee-sb-leuven.be/

© Source: ABB

JOINT IAS, PELS & PES

BENELUX CHAPTER
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Berichten
Bloedserieusweek
Beste bloederige studenten,
Al lange tijd wordt er eens per semester een weekje bloed ingezameld door Bloedserieus,
een initiatief dat begon in Leuven en dus op en top thuishoort tussen de grote tradities van
onze favoriete studentenstad. Alhoewel het studeren al genoeg bloed, zweet en tranen
kost, durven we jullie toch vragen om bloed of plasma te doneren voor het Rode Kruis.
Deze traditie helpen voortzetten is jouw moment in de spotlights, eentje die zeker vele
levens kan redden. De Bloedserieusweek zal doorgaan van 20 t.e.m. 23 maart. Doorheen
de hele week kan je ook op het donorcentrum op Gasthuisberg terecht. Vergeet zeker
niet je op voorhand in te schrijven op www.bloedserieus.be. Zo worden de wachtrijen al
veel kleiner. Ben je nog niet zeker of je wel bloed mag geven? Doe dan zeker de handige
donor zelftest op voorhand! Kom zeker doneren, later kan je nog meer studeren!
Het Bloedserieusteam
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Ontspanning
Binairo
Geen twee rijen mogen hetzelfde zijn en er mogen maximaal twee nullen of twee
eentjes naast elkaar staan.
Veel plezier!
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Ontspanning
Cijferlink
Verbind dezelfde cijfers met elkaar. De lijnen mogen niet vertakken of niet kruisen .

Raadsel
1000/0100/0010// ‘ 00/0001// 0001/11/110/010/00/0001/111/1000// .
1011/0010/110// 010// ‘ 111/111// 110/0001/111/111// 1000/0100/0010// 1100//
0000/0001/1001/00/0001/110// . 1100/111/111// 0100/001/001// 110/000/0001//
1011/0001/0000/110// 101/0001/0100/101/111/0001// 1100/00/0001// !
Gulnara Boskov wist het juiste antwoord op het raadsel van vorige week en mag
bijgevolg haar welverdiende Fnac-bon komen halen op blok 6.
Kan jij deze quote vertalen en vertellen vanwaar hij komt? Stuur dan je antwoord door
voor donderdag naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bon van de Fnac.
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