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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 7: 6 november 2017 -  16 blz. - 750 ex.

20u00 Zoo Cantus Waaiberg
23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

18u30 AE Meet and Greet Café Manger
20u00 Danslessen LBK & VTK Heilig Hart
22u00 Fiesta Latina 't ElixIr

Beste lezer

Halloween, allerheiligen en allerzielen zijn achter de rug, wat betekent dat we 
ondertussen al in de maand november terecht zijn gekomen. We zitten officieel 
in de zevende van de dertien weken van het semester, over de helft dus. Deze 

week hebben we dan ook enkele grote activiteiten voor jullie in petto, waaronder 
een International Zoo Cantus, een karaoké in Cara pils thema, verschillende acti-
viteiten in de fakbar en natuurlijk de Massacantus der Heverleese Kringen. Enjoy!

De redactie

18u30 Massacantus Alma 3
19u00 Sector Night ICT 200A
20u30 Blues Concert Café de Libertat

19u30 Lopen met VTK Blok 6
21u00 Caraoke Theokot

12u45 VTK Bureau 4 B91.00
20u00 Concert Kostas Café de Libertat
22u00 Provinciezuip 't ElixIr



Vicewoordje

Beste dames, heren, vrienden en sympathisanten, afgelopen week zat ik 's 
morgens vroeg op de wc een middelgroot kakske te leggen toen ik dacht: 
"Tiens, misschien moet ik eens een tekstje schrijven over een voor-bur-
gies-relevante topic." Toen ik echter op de trein huiswaarts zat besloot ik om 
jullie iets bij te leren over de wondere waterwereld waaruit onze planeet voor 
81% bestaat! Bij deze dus de eerste installatie in mijn fantastisch epos: De 
Pleuronectiformes, wie is hij? Waar gaat hij naartoe?

Platvissen zijn een orde van vissoorten die op hun zijde op de bodem leven. 
De vis, die vaak onder het zand verscholen ligt, heeft vaak een zeer goede 
schutkleur. Deze schutkleur beschermt de platvis tegen zijn natuurlijke vijand, 
de ringstaartmaki. Er zijn meer dan 500 soorten platvissen. Met uitzondering 
van de heilbot leven ze op de zeebodem. Dit komt volledig omdat de heilbot 
een zeer onvriendelijke vissoort is en hij de andere pladijzen heeft weg gepest. 

In de eerste ontwikkelingsstadia zien de platvissen er nog normaal uit, maar 
na zes weken verplaatsen de ogen zich naar één kant van de vis. Het lichaam 
is sterk verticaal afgeplat en de vis gaat aan de blinde zijde op de grond 
liggen. De blinde zijde is wit, terwijl de andere zijde de kleur en het patroon 
van de plaatselijke zeebodem kan aannemen. De vissen graven zich vaak 
gedeeltelijk in, zodat alleen de sterk uitpuilende ogen nog zichtbaar 
zijn.

Zo hoop ik dat ik jullie deze week iets heb kunnen bijleren 
over onze fauna. Voor meer info over de platvissen en 
andere diertjes en plantjes verwijs ik jullie door naar de 
dames en heren van Bios.

Praeseswoordje

Heverlee, grond van de échte student. 
Want wie kan zich nu student noemen zonder die met boom-

wortels versperrende Mercierlaan te moeten trotseren. Wie kan 
zich nu werkelijk student noemen zonder muffe, koude, achterstal-

lige aula’s gekend te hebben. Wie kan zich nu voordoen als student, als 
ze nog nooit contact hebben gemaakt met de onregelmatige kasseien voor 

het kasteel. 
Enkel échte ingenieurs, échte boeren, échte wetenschappers of echte atleten.
Maar wie van hen is de opperstudent? Wie is de topper uit de uitverkozenen? 
Mocht er geen 24 urenloop zijn geweest, zou deze vraag moeilijker zijn. Maar 
stel dat deze er niet was; kom dan naar de massacantus en kijk wie dé stu-

dent is. En kan al die verschillen tussen Heverleese kringen jou niets schelen, 
kom dan gewoon uw keel bevochtigen met gerstenat in de kennis dat ook die 

houding getolereerd wordt. 

Heverlee boven! 



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  18U00-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

MA 6: Theokot Caraoke  werkgroep 
Theokot | 21u

Maandag 6 november is het zover: Theokot opent zij n 
deuren voor een fantastische Caraoke! Breng je vrienden 

mee, zing je favoriete liedje en maak er een fantastische avond 
van! Kom genieten van bier en frisdrank aan €0,20 en cocktails 

(Passoa Orange & Appeljenever Ice-Tea) aan €1,50. Voor elke goede 
performance krij g je gratis een halve liter Cara Pils als beloning! 

Doorheen de avond zij n er bovendien gratis hapjes voor alle aanwezigen! 
Geen zin om te zingen? Kom dan bierpongen voor slechts €1,50!



MA 6: Lopen met VTK | BLOK 6 studentenwijk arenberg | 
20u00

Na het succes van de 24 urenloop zullen we met VTK Sport ook jullie doorheen 
de rest van het jaar proberen aan het lopen te krijgen. Daarom starten we vanaf 
dinsdag 7 november met een rustige duurloop en voegen we er iedere week een 
kilometer aan toe. We spreken af om 20u aan blok 6, Studentenwijk Arenberg. 
Tot dan!

DI 7: Sector Night ICT | 200A - Foyer Computerwetenschappen 
| 19u00

Op dinsdag 7/11 introduceert VTK Bedrijvenrelaties de eerste Sector Night. Op 
deze avond nodigen wij 4 bedrijven uit om meer duiding te komen geven over 
de verschillende wegen die de student-ICT uit kan. Gedurende de hele avond 
is er een doorlopende receptie met zware bieren, cava en small bites om op 
een informele manier contact te leggen met de bedrijfsvertegenwoordigers. De 
4 aanwezige bedrijven belichten elk een ander aspect uit de brede waaier van 
jobmogelijkheden:

Delaware Consulting, Exelly, Kapernikov en Cisco. Dit event geeft een duidelijk 
overzicht wat een job in deze sector kan inhouden. Zorg dat je aanwezig bent en 
ontdek zelf waar je toekomstige droomjob ligt! 

Inschrijven via on.vtk.be/sectornightict 



WO 8: Finger Picking Blues Concert | Café de Libertat | 
20u30

Onze eigenste gitaarleraar Kostas geeft naar jaarlijkse gewoonte samen 
met enkele leerlingen een concert in een gezellig café. Nog steeds 

geïnteresseerd in de gitaarlessen of gewoon zin in een avondje muziek? 
Iedereen welkom!

WO 8: Massacantus der Heverleese kringen | Grasveld 
voor Alma 3 | 18u-22u | L:€10/NL:€12

Cantusliefhebbers van LBK, VTK, Scientica en Apolloon!  
Verenig u voor de grootste cantusstrijd van Heverlee: de Massacantus der 

Heverleese Kringen! Kom op 7 november naar de grote tent voor Alma 3 en 
bewijs dat jouw kring de Heerser van Heverlee is. Zet die keelgaten open en laat 

jouw lever al acclimatiseren, want er gaan vele liters bier en sangria vloeien!  
Zet je op aanwezig en hou dit evenement goed in het oog voor de 

kaartenverkoop van jouw kring. 
Wij verwachten jullie vol enthousiasme op deze legendarische cantus voor de 

kringen van de Heverlee Hills, en hopen prachtig engelengezang te horen en 
snelle adjes te zien!  

Wij kijken er alvast naar uit! 
VTK, Scientica, Apolloon en LBK



WO 8: VTK Bureau 4 | B91.100 | 12u45

Een iets langer bureau, maar echt bomvol interessante discussies!

Eerst voeren we de discussie of we een GRE (een gestandaardiseerd universitaire 
examen, zeker eens opzoeken!) willen invoeren voor de internationals die in 
onze masters instromen. Dit koppelen we terug naar de Facultaire Werkgroep 
Internationalisering. 

Daarnaast heropenen we de oude discussie over alle vormen van betalende 
leerondersteuning. 

Ten slotte sluiten we af met het kristalliseren van de ideeën rond de herindeling 
van het academiejaar en geven we die vrijdag mee aan de Universitaire 
Werkgroep Herindeling! De discussies moeten gevoerd worden, dus mogelijk 
duurt het bureau wel wat langer. Het is echt geen probleem als je na een van de 
discussies vertrekt. Iedereen welkom!

D0 9: Infosessie blok en examens | Aula 200M | 12u45

De TTT’s zijn pas achter de rug en zo heb je als eerstejaars je eerste blokervaring 
aan de universiteit. Voor sommigen viel het al wat beter mee dan bij anderen. 
Hoogstwaarschijnlijk zitten de meesten van jullie toch nog met een hoop 

vragen over hoe je het studeren nu het beste aanpakt, hoe je begint aan 
een planning, hoe je omgaat met stress, … Daarom organiseren enkele 

tweedejaars voor jullie een infosessie waarin zoveel mogelijk van die 
vragen aan bod komen. Achteraf kan je ook bij ons terecht voor 

vragen die nog niet zijn opgelost. Blijf donderdag 9/11 dus 
zeker even zitten in aula 200M, zodat wij wat ervaring met 

jullie kunnen delen.



 D0 9: Hamburgerverkoop Kanweek | aula 200M | 12u30

Is het de alcohol? Is het de leeftijd? We weten het niet meer. Maar we hebben 
gehoord dat de oudjes van Kanweek -de Benidorm Bachstards- hamburgers 

verkopen vanaf €1,20. Voor die prijs heb je zelfs geen bingopapiertje. Kom dus 
zeker 9 november aan het 200C gebouw M kijken om tijdens de middagpauze te 
smullen van deze warme lekkernij. Zo kunnen jullie naar de infosessie gaan met 

gevulde buikjes! Wij kunnen gelukkig voor jullie, niet verder dan dat weglopen van 
de campus met onze rollators.

 

DO 9: Fiesta Latina | 't Elixir | 22u

Zelfgemaakte sangria aan €1!!

Onze eigen internationals brengen weer die Spaanse zon naar de fak. Herinner je 
je die zwoele beats van in de zomer? Die cocktail aan het zwembad? Dit is hét 

feestje om weer van die zuiderse sfeer te proeven! Zotte promo’s, uitdagende 
spelletjes, nieuwe internationale vrienden… Dit mag je allemaal verwachten op 

de Fiesta Latina!

DI 29/11: Arenbergsymposium: Betonstop: een zegen of 
een vloek? | Grote aula MTC | 19u30

Meer dan 30% van de ruimte in Vlaanderen wordt in beslag genomen door 
nederzettingen zoals huisvesting, industrie, handel, transportinfrastructuur en 

recreatie. Bovendien wordt er dagelijks bijkomende ruimte ingenomen aan een 
onhoudbaar tempo van 6 ha/dag (2015). Via de ‘betonstop’ wordt een ambitieus 

veranderingstraject ingezet om het ruimtelijk rendement te verhogen en 
bijkomend ruimtebeslag zo snel als mogelijk tot 0 ha te brengen.



Welcome to the Engineering MasterClass

Are you an engineering student at KULeuven, UGent or VUB? Then this is your 
chance to catch a glimpse of ExxonMobil in action at our Machelen (Brussels) 
headquarters for Europe, Middle East and Africa.

During the Engineering MasterClass, you will have the opportunity to meet both 
young engineers and experienced managers and to interact with them in an 
informal setting. Learn more about ExxonMobil’s activities in the Benelux and 
worldwide, and demonstrate your analytical and teamwork skills in challenging 
case studies. Get a taste of some of the opportunities we provide to young grad-
uates, and see for yourself whether a career at ExxonMobil is for you!

You will be picked up in Ghent, Leuven or Brussels, arriving at our headquarters 
in Machelen (Brussels) around 5 pm. The evening starts with an introduction to 
ExxonMobil, our company culture and worldwide activities. We will then dive 
straight into action! In a practical case you can demonstrate your invention skills, 
while in the interactive “case study quiz” you will need to be quick and accurate 
in solving several challenging problems. We will share with you possible career 
paths at ExxonMobil and you will hear examples from both young and very expe-
rienced ExxonMobil employees.  You are also invited for a walking dinner, which 
will be your chance to talk with our ExxonMobil representatives in an informal 
setting. Transportation to our office in the afternoon and return to your university 
town in the evening will be arranged.  Detailed logistical information will be sent 
upon your invitation to the event.

Interested to know more on ExxonMobil and career opportunities? Then 
submit your application for this event before November 10, 2017!





HALLOWEEN TD





Berichten Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Iedereen gaat graag wel eens naar huis, bijvoorbeeld wanneer Alma 
sluit met de feestdagen en alle toekomstige wetenschappers uit Leuven 

zelf moeten proberen te koken. Dat thuiskomen dus is precies het thema 
van het lied van deze week, When Johnny Comes Marching Home. Het lied is 

geschreven in 1863, in het midden van de Amerikaanse Burgeroorlog door Patrick 
Gilmore die aan de kant van de Unie vocht. Toch werd het lied zo populair dat 
het ook door de Federatie werd gezongen en een echt volkslied is geworden.
 
Het lied vertelt over een soldaat genaamd Johnny die thuiskomt en als een 
volksheld behandeld wordt: iedereen juicht hem toe, hij krijgt een lauwerkrans 
en zijn pad wordt met rozenblaadjes bestrooid. De klokken luiden en er volgt 
een feest, heel het dorp is blij dat hun jongen is teruggekeerd. Dat gebeurt in 
de eerste drie strofen die de originele zijn waaraan een vierde is toegevoegd en 
sinds 2015 mee in de codex staat.
 
De soldaat die terugkomt wordt dus als een echte held ontvangen. Het lied is 
in die zin minder tegen de oorlog gericht dan een ander lied waar het vaak mee 
geassocieerd wordt, Johnny I Hardly Knew Ye dat dezelfde melodie heeft. Er 
wordt wel eens beweerd dat het Amerikaanse nummer een parodie is op het 
Ierse maar Johnny I Hardly Knew Ye is voor het eerst in 1867 gepubliceerd, vier 
jaar later dus en oorspronkelijk had het een andere melodie.
 
Laten we drinken op Johnny, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.be



Spelletjes

Down

1. Misschien startte het allemaal met een grote 

BANG

3. Kat gezocht: Levend én Dood

4. Ik maakte schetsen van parachutes en mensen

6. I liked the AC before AC/DC was popular

9. F = ma

Across

2. Let's go to Mars y'all

5. Ik kraakte de code van de NAZI's en er is een 

test naar mij vernoemd

7. E = mc^2

8. Zwarte gaten en snaartheorie

10. Het draait allemaal rond de zon

Name:

1

2 3

4

5

6

7

8 9 10

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator

Kruiswoordraadsel
Thema: Bekende vorsers en ingenieurs!



Spelletjes

Raadsel van de week

Deze week is er helaas geen raadsel, wel kan je een bon van de Fnac winnen 
door de kleurplaat hiernaast zo mooi en origineel mogelijk in te kleuren en op te 
sturen naar raadsel@vtk.be!

De oplossing van het raadsel van vorige week bestond eruit te wachten tot de 
zon gedaald is en het nacht geworden is. Dan kan de zon de ontsnappende per-
soon immers niet meer verbranden en tot een hoopje stof reduceren.

Marie Uytterhoeven wist dit en mag zijn Fnac bon komen ophalen op blok 6. 

Sudoku



Kleurplaat
Kleur deze tekening, in thema van de massacantus, in en win een prijs!

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!




