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30 maart 2015 -           blz.      -     700 ex.12 

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (29/3)
22u00 -  ... Fakbar Open ‘t ElixIr

Maandag(30/3)
9u00 - ...

21u00 - ...
Retrocantus
Ridders-en-Ruiterscantus

Waaiberg
Waaiberg

Dinsdag (31/3)
20u00 - ... Regenboogcantus Zamo

Woensdag (1/4)
13u30

20u00 - ...
Demonstratie straalmotor
Russische cantus

Theokot
Waaiberg

Donderdag(2/4)
12u45 - 14u00

14u00
20u00 - ...

Musical Midday
Demonstratie straalmotor
Rock ‘n Roll cantus

Overloop Kasteel
Theokot
Albatros

Vrijdag(3/4)
13u30 Demonstratie straalmotor Theokot
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Agenda serieus
OPENINGSUREN

Maandag(30/3)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

18u - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (31/3)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woensdag (1/4)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag(2/4)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag(3/4)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
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Praeses
Laat ik jullie nog eens een leuk weetje over VTK vertellen, meer bepaald over de gemiddelde 
leeftijd van onze VTK’ers. Je kan daar namelijk niet zomaar afscheid van nemen als je 
afstudeert, dat zie je wel aan Ska en Rien dit jaar op cantussen. Sommige mensen gaan 
daar nog verder in, zoals professor Yvan Verbakel, die de bouwkundigen onder ons zeker 
niet onbekend zal zijn. Vorige week hebben we zelfs zijn emeritaat mogen vieren, ik zou 
hem daar nog eens extra proficiat mee willen wensen en hem willen bedanken voor wat 
hij voor VTK doet, want achter de schermen helpt hij ons nog regelmatig, zoals met de 
laatstejaarsreis en door het reilen en zeilen van VTK op te volgen, als lid van een soort 
‘raad der wijzen’, waar de vorige praeses telkens voorzitter van is. Wie Yvan kent en hem 
deze week tegenkomt, wens hem nog maar eens proficiat!

Deze week is het tijd voor één van de topweken van het jaar, de cantusweek. Nog een 
weekje voor drie drinken en dan kunnen we allemaal in de paasvakantie gaan leren en 
thesissen enzovoort. Ik kan ook al vertellen dat jullie niet elke cantus mij zullen moeten 
aanhoren, naast variatie in drank is er zeker ook variatie in senior.

Alvast een zalige pasen, en tot binnen drie weken!

Manu (praeses@vtk.be)

Vice
Het grootste Galabal des Vlaamsche Technische Krings in jaren, hebben we bij deze ook 
weer gehad. Voor wie het zich nog mag herinneren, was het ongetwijfeld mega fantastisch 
overweldigend formidabel verbazingwekkend geweldig groots ontzaglijk buitengewoon 
daverend denderend excellent fameus machtig magnifiek sensationeel subliem mieters 
onvergetelijk uitmuntend voortreffelijk, kortom eindeloos. Godzijdank voor synoniemen.
net wat ik trouwnes altijd gebruik bij het schrijven van essays, verslagen, papers, thesis. 
Want die synoniemenlijst van Word trekt toch ook op niet veel, Microsoft in het algemeen 
trekt gewoon op niet veel, behalve Excel, dat is best wel handig. Terug naar wat we ons 
nog herinneren van ons grootste Galabal des Vlaamsche Technische Krings in jaren of 
naar wat we ons juist niet meer herinneren. Dat effect kan de combinatie van cava’tjes, 
cocktails, whiskey, Stella en Leffe wel eens hebben op een sterveling. Tot zover de 
herinneringen, het was inderdaad (on)vergetelijk!

Emily (vice@vtk.be)
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Cultuur
Musical Midday
VTK cultuur, duplex en triplex slaan de handen in elkaar om jouw middagpauze op te 
leuken.
Zak ‘s middags af naar het kasteel, waar op de eerste verdieping u verwelkomt wordt 
door de virtuos pianoklanken van Wim Leysen. Deze 29-jarige pianist studeerde aan Het 
lemmensinstituut en de prestigieuze Manhattan school of music en houdt er sindsdien 
veel internationale projecten op na in zowel jazz- als klassieke muziek. En het beste van 
al: het optreden geven wij u volledig gratis!

Om uw honger te stillen voorzien duplex en triplex u van wraps, cava, thee, ….
Kortom er zijn geen betere redenen om ‘smiddags eens af te zakken naar het kasteel en 
een geweldige middag te beleven.

Artiest: Wim Leysen 
wanneer: donderdag 2 april vanaf 12u45
waar: Kasteel Arenberg overloop
foods and drinks
inkom: gratis

Jeroen (cultuur@vtk.be) 

Activiteiten
Cantusweek 
Het is nog eens tijd om u marginaal zat te zuipen en liedjes te zingen. Wablieft? Een dag in 
de week is niet genoeg? U vraagt, wij draaien. Acti geeft u deze week niet 1, niet 2, maar 
5 (VIJF !) cantussen op 4 dagen. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de cantussen op 
maandag en woensdagavond! U stuurt maar een mailtje. Prosit!
We gaan groots: heel groot, Alma 2 groot. Formaat? Cantus formaat! 
Op dinsdag 21/4 doen wij een cantus in de alma 2 (JAAAA in Alma 2). We doen deze 
cantus samen met de Mc Dreamy’s van Leuven aka de knappe dokters (in spe -> laat 
u dus nog niet te grondig onderzoeken) van Medica. Zorg dat je zeker dat jij van de 
partij bent, want de cantus belooft onvergetelijk te worden. De avond zit vol met grootse, 
aangename verrassing. 

Meer info over de voorverkoop kan je vinden tijdens de tweede week van de paasvakantie 
op de website of het facebook-evenement.

Activiteiten (activiteiten@vtk.be) 
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Bedrijvenrelaties
AFC Energy Trading Workshop

Energy Trading
Heb je je ooit afgevraagd hoe het voelt om een ‘energy trader’ te zijn? Dan is deze 
interactieve workshop iets voor jou! Als een ‘trader’, wat is jouw rol in nutsbedrijven? 
Welke risico’s zal je tegenkomen en hoe bescherm je je activa? Wat zorgt ervoor dat de 
prijzen stijgen of dalen?

In deze workshop nemen deelnemers de rol in van ‘energy traders’. Ze krijgen en klanten 
portfolio toegewezen die ze zullen moeten indienen in jaar + 5 binnen bepaalde grenzen 
(budget, value-at-risk, asset portfolio). Elk jaar krijgen ze een update over de veranderingen 
in de markt en moeten ze anticiperen op de prijsveranderingen.

Datum & Locatie
Deze workshop gaat door op: 2 April 2015 (avond, ±19u) in het Hogenheuvelcollege.

Publiek?
Studenten geïnteresseerd in de energie sector
Studenten geïnteresseerd in de financiële markt
Studenten geïnteresseerd in business games

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Cursusdienst
Deadlines cursusdienst
Volgende week is het paasvakantie en dat wil zeggen dat wij al een heel stuk zijn gevorderd 
in het semester. Dat gezegd zijnde willen wij jullie graag herinneren aan de deadlines om 
bestellingen te kunnen plaatsen:

- De bestellingen op de site worden afgesloten op zondag 19/4.
- De week na de paasvakantie zijn wij nog de hele week open.
- De week erna zullen wij slechts open zijn op 27/4 en 28/4.
- De volgende week zijn wij gesloten wegens kiesweek.
- Daarna zullen er nog 2 first-come, first-served momenten zijn op 11/5 en 12/5. Dit wil dus 
  zeggen dat alle reservaties vervallen en dat iedereen die achter een boek komt vragen     
  die wij nog in stock hebben, die zo meekrijgt.

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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International
Musical midday
VTK Culture, Duplex, and Triplex join forces this week to give you the best possible lunch 
break. Come and see at the first floor of the castle, where piano prodigy Wim Leysen will 
show us his skills. This 29-year old pianist has been a student at the Lemmens institute 
as well as the prestigious Manhattan School of Music, and has been working on a lot 
of international projects in both classical music and jazz. Best of all: the performance is 
entirely free!

To complete your lunch break, Duplex and Triplex will supply food and drinks.
Make sure to visit the castle for a midday meal full of ambiance.

Artist: Wim Leysen 
when: Thursday 2 April, 12h45
where: Kasteel Arenberg, 1st floor
food and drinks
entry: free

International (international@vtk.be)

Varia
Demonstratie straalmotor

Twee dingen die in het leven van de nieuwe generatie studenten ontbreken, zijn toch wel 
Theo en zijn straalmotor. Helaas hebben wij twee jaar geleden afscheid moeten nemen van 
deze emeritus professor en eeuwige student, naar wie het Theokot vernoemd is. Ook de 
straalmotor had de geest gegeven, maar na herstellingen kan hij eindelijk terug opgestart 
worden, en eind deze week is het zover. Professor Van den Bulck zal de Rolls-Royce in de 
muur naast het theokot woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag laten bulderen. Horen 
zul je het toch, dus zorg gewoon dat je tegen 13u30 klaarstaat om ook van dichtbij mee 
te maken wat dat geeft als er 5000 paarden staan blazen aan het theokot (zoals Theo dat 
mooi verwoordde), want dit is volgens velen iets dat aan de studententijd van geen enkele 
burgie in Leuven mag ontbreken. 

Oxford and Cambridge Admissions Conference

“Have you thought about applying to Oxford or Cambridge?
Need expert advice?
On Tuesday 21 April 2015, we host a free information evening in Brussels, Belgium.

Registration and programme are available on www.ocac.be and www.facebook.com/
ocaconference.”

Word jij de krak van Sagio? Beantwoord 5 vragen over Sagio via onderstaande link en 
maak kans op een tablet van HP en andere prijzen ter waarde van 500 euro in totaal!

Je kan deelnemen via deze link: https://docs.google.com/a/sagio.be/forms/
d/1Pp9U0oAxjSkNm8YgtEm_ZjjIM49uiAJWYkXOm4JmB4g/viewform
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Paljassenwoordje

De beste rijmer van het land
Pasen
Tis weer die fase
Tis weer die tijd
Tijd van eitjes, klokken en jolijt
En voor menig student ook blok
Dus leer maar ineens een goeie brok
Van die lekkere leerstof
Dan moet je straks niet wenen bij de prof
Tijd dus om erin te vliegen maar amai
Ik ga eerst nog wat rusten in Dubai

Het galabal
Je kent het al
Waar decadentie troef is
En aan champagne geen gemis
Waar [C2H6O] niet meer valt te meten
En met geld wordt gesmeten
Ik merkte dat mijn date te veel op had
Ze was nogal zat
Voor ze werd afgevoerd
En haar de mond gesnoerd
Was dit wat ze zei:
Naar de sterren en daar voorbij!

Groetjes,
Anoniempje (de beste rijmer van het land)
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Spelletjes

Raadsel van de week
Raadsel deze week
Een doordenkertje voor échte burgies (of eerder voor Winezen?)
Hoeveel verschillende optelsommen met positieve gehele getallen (niet 0) zijn er waar 20 
uit komt?  (4 + 11 + 5 is verschillend van 5 + 11 + 4).

winnaar vorige week
Simon Tullen

Oplossing vorige week
Het antwoord is verrassend. De meesten zeggen intuïtief dat degene die het verst van de 
beginpositie af zit de grootste kans heeft om het bier als laatste te proeven, maar dat is 
niet zo: iedereen heeft een GELIJKE kans! Soms zijn de dingen nou eenmaal niet zoals 
ze lijken, en is een nadere inspectie nodig...

Dieter (raadsel@vtk.be)
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