
semester 1 week 6

Wekelijks gratis informatieblad van VTK
30 okt 2016 -  12 blz. - 750 ex.

Ideaal als zakdoekje na de 24 urenloop of tijden de TTT’s

ZONDAG

DINsDAG

WOeNsDAG

DONDerDAG

MAANDAG

23u Happy hour              ‘t elixIr

22u Cocktailparty ‘t elixIr
20u Career evening TTI

Beste lezer

Met een kapotte stem, stijve 
spieren en lopende neuzen 
strompelen we deze week door.  
Maar treuren zullen we niet ! 
Want met een mooie tweede 
plaats, een persoonlijk record, 
all round winner én beste 
eetstandje kunnen wij met 
opgeheven hoofd deze verder. 
 
Nogmaals bedankt aan alle 
lopers en supporters, jullie zijn 
FANTAsTIsCH!

Be proud!  
De redactie

Halloween is m’n favoriete feest. Dan ben ik 
verkleed als een griezelbeest... 

Tot in Alma 2!

22u Hallow’s eve              ‘t elixIr

12u45 VTK Bureau BOKU 04.20 
22u Halloween TD Alma 2
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Vriendinnen en vrienden,

Wat een week was me dat! spijtig genoeg geen overwinning, 
maar wat een prestatie! Ik ben dan ook een supertrotse vice, 
bedankt aan alle lopers en supporters en proficiat aan VTK 

sport en de werkgroep 24 urenloop, het is een eer om jullie vice 
te zijn!

Coming up next, Halloween TD! DJ sloopwerken zal ook weer 
van de partij zijn vanaf 4u, samen met de Praeses en Vice 

van Medica gaan we er een lap op geven het laatste uur! Ik 
hoop jullie daar massaal te zien losgaan op de beste schijven! 

eventuele aanvraagjes mogen zoals vorige keer weer naar 
djsloopwerken@vtk.be gestuurd worden!

Geniet verder deze week van de vrije dagen! Of profiteer er nog 
van, want het is alweer november en de weken vliegen voorbij!

Kusjes en knuffels 
Jullie vice 

Ps: succes aan alle eerstejaars met de TTT’s!   
       

 Vicewoordje

Praeseswoordje
Beste VTK’ers

Wat een week! Ik ben blij dat ik een tekstje mag schrijven in plaats 
van een spreekbeurt te houden, mijn stem is namelijk helemaal 
weg. We hebben dit jaar een prachtprestatie neergezet! Woorden 
schieten mij tekort om al die dedication, medeleven, enthousiasme 
en onvoorwaardelijke liefde, naar waarde te kunnen beschrijven. 

Jullie allemaal hebben dit mogelijk gemaakt! Ik weet het, die eerste 
plaats is ons helaas net voorbij gegaan, maar een nieuw VTK- 
record staat op ons aller naam! Daarnaast zijn we niet gezakt naar 
de 3de plaats, om de hele situatie nog eens positief te belichten. 
Kortom: Proficiat, bedankt!

We hebben echter wel enkele prijzen kunnen binnenhalen. We 
hebben de prijs gewonnen voor beste eetstandje, al komt die eer 
existenz toe, daar horen de veren op de hoed thuis! We hebben 
ook gewonnen met de allround-competitie, mede dankzij dé 
grootheid der Vlaamse televisie, Luc Haekens!

Volgende week staat er weer een topper op het programma, onze 
Halloween TD met Medica. Daar kunnen we terug rekenen op 
onze prachtige benen om te dansen. en je kan er genieten van de 
prachtige plaatjes van DJ sloopwerken! :p

De eerstejaars wens ik veel succes met hun TTT’s! Doe je best en 
word ooit, in een verre toekomst, de beste ingenieur der Vlaamse 
velden. 

Tot volgende week! 
praeses out
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u - 14u 22u - ...
Dinsdag    Gesloten/Closed     Gesloten/Closed 22u - ...
Woensdag    Gesloten/Closed  Gesloten/Closed  22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u30- 14u & 18u-19u Gesloten

Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten/Closed 22u - ...

VTK Cultuur

IFR: Speel jij in een band? 
 
Het IFr rockfeestje is al enkele weken 
geleden, maar het staat nog steeds 
in ons geheugen gegrift, wat een 
knaller! Maar hier stopt het niet voor de 
Interfacultaire rockrally, integendeel! 
eind november komen de voorrondes 
eraan, waarin we op zoek gaan naar 
de beste bands van Leuven en die laten 
doorstromen naar de grote finale op 13 
maart in Het Depot! Zit je in een band 
waarvan minstens één iemand student 
is, dan kan je VTK (of een andere kring 
waarvan je lid bent) vertegenwoordigen 
op het IFr! stuur een mailtje naar ifr@ 
landbouwkring.be en we houden je op 
de hoogte! De opdracht in de voorrondes 
is om een optreden van 20 minuten te 
geven, waarbij je minstens één cover 
speelt.
Grijp snel deze uitzonderlijke kans om met 
je band op één van de grootste podia van 
Leuven te staan! Meer informatie kan je 
vinden op on.vtk.be/IFr!
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Evenementen

ma
31

Inschrijving skireis
18u | theokot

Ook dit jaar organiseert VTK 
opnieuw een skireis in samenwerking 
met skikot. Dit jaar trekken we tijdens de 
lesvrije week naar het mooie Alpe d’Huez.

We vertrekken vrijdag 3 februari in de 
namiddag en komen zondag 12 februari 
voormiddag weer in leuven aan. De prijs 
bedraagt €525 en hierin zit inbegrepen:

Busreis heen en terug 
Verblijf 
skipas 7 dagen

Ook kan je nog van een hoop voordelen 
genieten zoals gratis après ski, gratis 
vaten, een jeneverrodel, een gratis T-shirt 
en gratis ontbijt bij aankomst. 

Inschrijven kan door naar het 
inschrijfmoment te komen op 31 oktober 
om 18u in het Theokot. Je moet ter plaatse 
ook een waarborg van €80 per persoon 
betalen. Dit kan met bancontact of cash.

Indien je nog vragen hebt kan je steeds 
een mailtje sturen naar skireis@vtk.be

wo
2

Cocktail party
22u | ‘t elixir

 
CoCktails aan €1,50 
 
Is bier niet jouw favoriete drank?  
Dan is deze avond iets voor jou!

Lekkere cocktails aan scherpe prijzen, 
wat wil je nog meer? 
De klassieke mojito, een stevige tequila 
sunrise of een elegante cosmopolitan 
allemaal aan €1,50! 

Het normale assortiment aan drank is 
natuurlijk ook verkrijgbaar voor de kerels 
die niet willen toegeven dat cocktails ook 
lekker zijn!

see you soon!

wo
2

Career evening
20u | tti: aula tweede 
hoofdwet 

 
Je bent op zoek naar werk of een 
stage. Zelf heb je waarschijnlijk 
enkele vereisten: interessant, goed 
betaald, leerrijk, dichtbij. Na het 
zoeken van vacatures besluit je 
enkele bedrijven te contacteren. 
Hoe je hieraan begint leer je in 
de eerste Career evening van dit 
academiejaar, georganiseerd door 
Volt. Je bent immers niet de enige 
met vereisten, de Hr afdeling van 
een bedrijf screent sollicitaties. Ze 
hebben een bepaald beeld van een 
perfecte kandidaat en gaan op zoek 
naar applicaties die hen net iets 
meer interesseren dan de anderen. 
Belangrijk is dan ook op te vallen, of 
dit nu m.b.v. een goed geüpdatete 
LinkedIn pagina, een interessante 
CV of een uitstekende motivatiebrief 
is. Zowel voor de hand liggende als 
minder bekende tips en tricks zie je 
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momenteel misschien nog over het 
hoofd. Je wilt de job van je leven toch 
niet aan je voorbij laten gaan?

do
3

Halloween TD
22u | alma 2 | 
 

VVK: 4/6 L/NL, ADD: 5/7 L/NL

Halloween is m’n favoriete feest, dan ben 
ik verkleed als een griezelbeest. 

Onder deze beats kan je onmogelijk stil 
blijven staan. Om eens deftig te griezelen, 
verwelkomen we jullie in Alma 2. Daar 
laten we alle mogelijke gedrochten die 
je je kan inbeelden op jullie los. Van de 
meest angstaanjagende verpleegsters tot 
bloeddorstige nerds, je zal ze allemaal 
tegenkomen. De meer afgrijselijke 
exemplaren onder jullie zullen eveneens 
beloond worden met een gratis duoticket 
voor ons galabal. We verkopen kaarten 
op maandag 31 oktober en donderdag 3 
november, in het Theokot en in Alma 2 en 
3 van 12u40 tot 14u. Op donderdag zal er 
ook nog voorverkoop zijn van van 14u tot 
20u in Alma 2.

do
3

VTK Bureau
12u45 | Boku 04.20

 
Gegroet onderwijsgeïnteresseerden! 
Deze week staat er weer een nieuw 
VTK Bureau op de planning. Door de 
feestdagen gaat dit echter niet woensdag 
maar DONDerDAG door, en dit in 
BOKU 04.20! Laat dit jullie echter niet 
afschrikken om ook deze week massaal 
present te zijn. Inschrijven kan zoals altijd 
via on.vtk.be/bureau.

do
3

Werving 
laatstejaarsreis
20u | 200s 00.05

 
Zit je in je laatste jaar? Kon je er de 
vorige keer niet bij zijn? Wil je graag 
meehelpen met de laatstejaarsreis van 
VTK? Als het antwoord op deze vragen 
ja is, kom dan zeker langs in de 200s 
00.05 op woensdagavond om 20u voor 
een infosessie over wat het organiseren 
ervan juist inhoudt. Tot dan!

wo
9

Theokot karaoke

20u | theokot

 
Op 9/11 organiseert het Theokot een 
karaoke dus pak allemaal je favoriete 
rimmer bij de arm en kom samen met de 
VTKcallboys een liedje zingen.

Ook kan je van onze yummy COCKtails 
van € 1 komen proeven, wij serveren 
jullie met trots onze homemade porno en 
awesome sex on the beach. Ook kan de 
keel gesmeerd worden  met onze lekkere 
shots aan € 0.50( blue thrill )

Dus kom allemaal op 9/11 crashen in het 
theokot en beleef een avond vol met 
hoogvliegers you will never forget.
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De voorbije week

existenz - beste eetstandje

24 urenloop - 1053 rondjes
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wo
16

VTK@ The Movies: 
Fantastic Beasts and 
Where to Find Them

20u | kinepolis leuven
Prijs: L/NL: €6/7

Attentie aan alle Dreuzels! 

Neem de trein op Platform 9¾ en zet 
samen met VTK en Kinepolis een nieuwe 
stap in de magische wereld van J.K. 
rowling. Kom op 16 november met VTK@
Movies naar de PreMIere van ‘Fantastic 
Beasts and Where to Find Them’  en 
laat je omverblazen. Tickets voor leden 
kosten slecht €6, niet-leden betalen €7. 
Tickets zijn verkrijgbaar in het Theokot 
op maandag 31 oktober en donderdag 3 
november  vanaf 12u45.

VTK @ The Movies

Kinepolis leuven 

ma 31/10 & DO 3/11

Tickets @ theokot

Prijs l/nl: €6/7

Woensdag 16/11

Premiere
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Berichten

Vermist
 
Beste ingenieursstudenten en architecten 
Ik heb uw hulp nodig! Vorig jaar heb ik 
mij laten dopen, maar spijtig genoeg is 
iemand anders met mijn doopcertificaat 
gaan lopen. Bij de doopcertificaten van 
2015 stond de naam van de gedoopte er 
niet zo duidelijk op, dus als er iemand is die 
per ongeluk het verkeerde doopcertificaat 
meegenomen heeft, alsjeblieft laat mij 
iets weten. Over de compensatie kan 
onderhandeld worden. Heeft u iets 
verdachts gezien of heeft u een tip laat 
het mij weten, zodat dit mysterie opgelost 
kan worden!

Gegroet 

Ben Fidlers

IAESTE

wil je zelf GraaG een speeCh voor onafhankelijkheid, diepzinniGe 
poëzie of een spotted: vtk insturen? 1 adres: Bakske@vtk.Be
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Revue

Het jaar is nu echt begonnen en bij revue 
is de brainstormfase volop bezig! Ben je 
ondertussen al vergeten wat revue nu ook 
alweer is? Geen nood, hieronder hebben 
we de belangrijkste dingen nog even voor 
je opgesomd! Vind ze in het rooster in alle 
richtingen. De letters die overblijven vormen 
een synoniem voor de groep revueërs!

ACTeUr 
ACTIVITeITeN 
DANs 
DeCOr 
FUN 
GrOeP 
HUMOr 
IMITATIe 
IT 
LACH 

MAArT 
MUZIeK 
OPeK 
PrOFFeN 
PrOMO 
reCePTIe 
reVUe 
sGreIVers 
TeCHNIeK 
TeXTIeL 
TONeeL 
TOP 
VAArTKOM 
VOOrsTeLLING
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Theokot

Volgende week heeft onze leverancier 
beslist om een weekje vakantie te nemen. 
Maar wees niet ongerust, Theokot neemt 
nooit vakantie en daarom hebben wij 
speciale croques voorzien om de leegte 

te vullen. Dus kom komende week zeker 
eens langs om te proeven van croques met 
mozarella pesto of kruidenkaas. 

Ontspanning

Raadsel
Twee opgesloten veroordeelden delen een 
gevangeniscel met elkaar. er is een raam 
zonder tralies aanwezig. echter is deze zo 
hoog in de muur van de cel geplaatst dat 
ze er onmogelijk bij kunnen, zelfs niet als 
ze op elkaars schouders gaan staan. Ze 
beginnen een tunnel te graven maar

  
Hexadecimale sudoku 

beseffen dat het een tijdrovend proces is. 
Uiteindelijk vindt een van de veroordeelden 
uit hoe ze kunnen ontsnappen. Wat is zijn 
ontsnappingsplan?

De oplossing van het vorige raadsel was 
Vuur, stijn Jochems  wist dit en mag zijn 
prijs afhalen op Blok 

 

Intermediate Hexadecimal Sudoku, Book 21

© 2012 KrazyDad.com

Sudoku #1
6 1 f b c 2 0 4

7 2 5 d c f 3 0
d 8 1 f e 7
c b 4 7

6 c e 9
3 5 2 4 a 8 f 1

4 f 3 a 0 9 e
8 e 6 0 7 3

7 4 9 d 1 3
0 f 7 4 e 9 a

8 9 4 a b 1 6 d
e 5 c 0

e 7 b 5
9 6 d b 0 2
0 3 9 1 a 8 f d

a 2 f c 3 7 1 9




