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Beste student

VTK is meer dan alleen maar het praesidium, talloze werkgroepen ondersteunen 
ons en onze studenten en wij ondersteunen hen op onze eigen manier. Wie weet 

zit er wel zo een groep tussen waarbij jij je wil aansluiten?  
In dit boekje vind je alvast een kort overzicht? 
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Kanweek 
	

Kanweek is een jaarwerking tussen eerste- en tweedejaars met als 
doel het organiseren van een week vol activiteiten voor iedereen die 
wil meedoen. Zo organiseerde we dit jaar een fakfeestje, een 
uitverkochte cantus, een open podium night en een jeneverbosspel. 

Het leuke aan kanweek is dat je als eerste- of tweedejaar veel 
contacten legt en dat je dus heel wat mensen leert kennen. Het is 
een leuke ervaring en zeker de moeite waard! Je kan het je misschien 
ook beter voorstellen als een groep toffe mensen bij elkaar, die leuke 
teambuilding activiteiten doen en dan een weekje wat meer werken 
om leuke dingen te organiseren voor anderen. 

Je moet dus zeker geen schrik hebben dat het te veel tijd zou 
innemen, het enige dat je je moet afvragen is: “Wil ik graag nieuwe 
mensen leren kennen en heel wat plezier hebben?”. Als je hier ja op 
antwoord, kom dan zeker naar onze startvergadering op 3 oktober 
om 12u45 in BOKU 04.20 (bij Theokot). Hopelijk tot dan! 

  

Een klein deeltje van kanweek 16-17 
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rekrut�rt
volgens de werken van barmhartigheid

revue.vtk.be

Geïnteress�rd?

Wat is Revue?
We brengen elk jaar een
totaalspektakel voor en door
studenten waarin we proffen ten
tonele voeren, bezingen en
bedansen. Misschien is één van
onze werkgroepen iets voor jou?

Kom naar de infodagen
op 2 & 3 oktober

@200M 00.07 om 20u
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BOARD	OF	EUROPEAN	STUDENTS	OF	TECHNOLOGY	
	
BEST	 staat	 voor	 Board	 of	 European	 Students	 of	 Technology,	 een	 internationale	
studentenvereniging	 verspreid	 over	 heel	 Europa!	 BEST	 is	 actief	 in	 maar	 liefst	 32	
verschillende	Europese	landen	door	de	95	Local	BEST	Groups,	allemaal	locaties	die	je	
kan	ontdekken.	Ook	hier	 in	Leuven	hebben	we	zo’n	 lokale	groep	en	nemen	we	hier	
even	de	kans	om	kort	voor	te	stellen	waarmee	we	zoal	bezig	zijn!	
	
Wat	doen	we?	
De	Seasonal	Courses	is	één	van	de	coolste	evenementen	die	we	als	BEST	organiseren.	
Je	kan	zelf	op	course	gaan	of	ons	komen	helpen	met	het	organiseren	van	onze	jaarlijkse	
course!	Het	recept	is	eenvoudig:	kies	een	locatie	ergens	in	Europa	waar	je	heen	wil	om	
1	à	2	weken	te	studeren.	De	lokale	BEST	groep	zorgt	ervoor	dat	iedereen	op	het	einde	
van	de	course	beste	vrienden	is!	Dit	doen	we	door	talrijke	feestjes	te	organiseren,	zoals	
pubcrawls,	 cantussen	 en	 de	 befaamde	
international	 evenings.	 Het	 zijn	 steeds	 twee	
onvergetelijke	 topweken	 waarbij	 je	 na	 afloop	
een	reeks	nieuwe	vrienden	en	vriendinnen	hebt	
in	elke	hoek	van	Europa!	Toppunt	 is	als	 je	zelf	
op	course	wilt	vertrekken,	dat	het	zo	goed	als	
gratis	 is	 (max.	 50	 euro)!	 Surf	 voor	 meer	
informatie	naar:	www.best.eu.org/courses	
	
Verder	 hebben	 we	 ook	 EBEC:	 de	 European	 BEST	 Engineering	 Competition	 is	 de	
grootste	en	belangrijkste	competitie	tussen	ingenieursstudenten	in	heel	Europa.	We	
organiseren	jaarlijks	de	lokale	ronde	in	Leuven,	waar	je	kans	maakt	om	door	te	stoten	
naar	de	volgende	rondes,	elsewhere	in	Europe!		

Ten	slotte	organiseren	we	ook	veel	interne	events,	zoals	onze	supertoffe	Motivational	
Weekends,	Regionale	Meetings	(in	Parijs)	en	de	General	Assembly	(samenkomst	alle	
BEST	groepen).	Voor	hieraan	deel	te	nemen,	moet	je	eerst	eens	kennis	komen	maken	
met	de	BEST	groep	in	Leuven,	dan	leggen	we	alles	met	plezier	uit!	
	
Hoe	kan	je	aan	dit	avontuur	beginnen?	
Op	donderdag	28	september	organiseren	we	een	infoavond	voor	alle	geïnteresseerde	
mensen,	 gevolgd	 door	 een	 receptie	 bij	 onze	 BEST	 office	 waar	 de	 cava	 rijkelijk	 zal	
vloeien!	De	week	erna,	op	dinsdag	3	oktober	organiseren	we	onze	eerste	Members	
Meeting,	waar	we	bespreken	hoe	we	al	deze	evenementen	gaan	aanpakken	en	waar	
we	na	afloop	gezellig	samen	een	pintje	gaan	drinken.	Om	te	volgen	wat	we	doen	of	
ons	te	contacteren,	kan	je	surfen	naar	onze	Facebook	pagina	BEST	Leuven,	met	alle	
informatie	en	updates	over	toekomstige	events!		



Zin	 om	 internationale	 contacten	
op	 te	 bouwen?	 Zin	 om	 mee	 te	
werken	 in	 een	 jonge	 Leuvense	
studentenorganisatie?	 Zin	 om	op	
buitenlandse	 stage	 te	 gaan?	 Zin	
om	het	prachtige	Leuven	te	tonen	
aan	 de	 wereld?	 Gewoon	 in	 het	
algemeen	 veel	 goesting?	 Dan	 is	
IAESTE	 de	 juiste	 organisatie	 voor	
jou!	

IAESTE	 staat	 voor	 International	
Association	 for	 the	 Exchange	 of	
Students	for	Technical	Experience.	
Samen	met	 de	 teams	 in	Gent	 en	
Brussel	 zorgen	 wij	 ervoor	 dat	
Belgische	 studenten	 op	 stage	
kunnen	gaan	in	het	buitenland	en	
dat	 internationale	 studenten	 het	
mooie	Leuven	kunnen	ontdekken.	
Wij	 bieden	 leuke	 internationale	

ervaringen	 zowel	 voor	 stage-
studenten	als	voor	onze	leden.	

Onze	 werking	 bestaat	 uit	
verschillende	 werkgroepen	 met	
elk	 hun	 eigen	 taak	 onder	 leiding	
van	een	verantwoordelijke.	Je	kan	
zelf	 kiezen	 in	 hoeveel	
werkgroepen	 je	 wil	 meehelpen.	
Geïnteresseerd	om	lid	te	worden?	
Kom	dan	naar	één	van	onze	info-
events	 voor	 nieuwe	 leden	 op	
maandag	2/10	of	woensdag	4/10	
om	20u	in	aula	200M	00.06.	

Geïnteresseerd	 om	 op	
buitenlandse	 stage	 te	 gaan?	
Hierover	 volgen	 later	 op	 het	
semester	 nog	 infosessies.	 Like	
alvast	 onze	 facebook-pagina		
‘IAESTE,	LC	Leuven’	en	we	houden	
je	op	de	hoogte.

	



E    X    I    S    T    E    N    Z

Existenz gaat uit van de eerste 
master Ingenieur-Architecten 
met als doel de Leuvense 
student te laten proeven van 
architectuur (in de ruimste zin 
van het woord),wetenschap en 
kunst in een gezellige setting. 
Existenz verwijst naar de 
Existenz-minimum woningen 
van het modernisme: 
maximale functionaliteit met 
een minmaal oppervlak. Dit 
proberen we te evenaren door 
maximale kwaliteit te bieden 
op onze evenementen met 
minimale middelen. 

We  organiseren café’s, bauhouse 
feestjes, een ontwerpwedstrijd, 
geven een eigen tijdschrift 
Unité uit, architectuurlezingen 
in het STUK,.. etc. Maar 
de existenzweek vormt het 
hoogtepunt van dit inspirerende 
jaar: deze projectweek in een 
leegstaand pand ingevuld met 
lezingen, debatten, workshops 
en een heus coctailfeest is na 22 
jaar een vast begrip geworden 
in Leuven dat een steeds 
breder publiek van studenten 
aanspreekt. 

Heel erg welkom op ons eerste 
openingscafé in het Arenberg-
park vlakbij ons geliefde Aren-
berg kasteel/atelier op dinsdag 
3 oktober. Ben je een eerstejaar 
dan is dit je kans kennis te mak-
en met je jaargenoten, wij zor-
gen voor de gezellige setting. 

Tot dan! 
Existenz

Wat is Existenz?

www.existenz.be
_existenz
_existenz (existenzleuven)
existenzleuven

Openingscafé 



Gebouwen, bruggen, weginfrastructuur en tunnels; zowat 
de meest voor de hand liggende aspecten die studenten 
meteen aan bouwkunde linken. Maar hoe zit dat juist 
met die 3D-printing, de drones in de bouwwereld, slimme 
steden en andere technologische innovaties? Statix biedt 
het antwoord.

Wij zijn een studentenvereniging onder VTK die een 
brug vormt tussen de klassieke bouwkunde en nieuwe 
concepten, tussen de studententijd en het bedrijfsleven, 
tussen de bureau en de werf, tussen de theorie en de 
praktijk.

Onze eerste jaar was een groot succes te noemen en 
samen met jullie willen we deze lijn doortrekken. We 
organiseren tal van activiteiten, afgestemd op jullie noden; 
werfbezoeken, interactieve lezingen, workshops. En op de 
échte noden; feestjes, BBQ’s en cantussen.

We zijn er voornamelijk voor de studenten bouwkunde, 
maar stellen ons ook open voor andere richtingen. Volg ons 
op Facebook en bekijk onze website om nieuwe events te 
weten te komen!

www.statixleuven.be

StatixLeuven

statix.info@vtk.be



Wat is cantussen? 
Cantussen is een eeuwenoude traditie waar zingen, 

plezier en drinken centraal staan. Gewapend met pint en 
codex en voorzien van een goede fond is de student klaar 

voor een fantastische avond en een ochtend die de volgende 
dag soms wat later begint. De herinneringen van de vorige avond 

zijn niet altijd meer volledig maar de herinneringen die overblijven zijn 
vaak bij de allerbeste, de studententijd is niet voor niks de beste tijd van 

je leven. Cantussen gaat al net zolang mee als het studeren zelf. Het is ont-
staan door studenten die in de eenzame studententijd mekaars aanwezigheid 

opzochten en samen op café wel eens een liedje zongen. Het belangrijkste 
element van een cantus is dus de vriendschap: het verbroederen met oude en 

nieuwe vrienden. 
Bier maakt de tongen losser en de sfeer beter en is dan ook al sinds het begin 

der tijden een onmisbaar onderdeel van de cantus, hoewel eigen drank natuurlijk 
ook is toegestaan. Er is nog zoveel meer te vertellen maar een van de belang-

rijkste dingen is het verloop van de avond. Een cantus bestaat normaal uit drie 
delen met telkens een pauze ertussen: het eerste om in de sfeer te komen, het 

tweede om alles te geven en het derde om terug tot rust te komen. Het begin 
van de cantus wordt ingezet met het io vivat en het gaudeamus igitur (‘ik leef’ 

en ‘laten we blij zijn’), gevolgd door het kringlied. Die eerste boodschap blijft de 
rode draad doorheen de hele cantus. 

Wie zijn wij? 
Cantussen zijn evenementen die alleen bestaan in de studentenwereld. Ze zijn 

voor maar evengoed door studenten en dat is precies wat werkgroep Cantus 
doet. De naam zegt het zelf, cantus werkgroep is een groep VTK’ers, zowel prae-
sidium als niet-praesidium dat zich bezighoudt met alles wat met het cantussen 

te maken heeft.
De hoofdtaak is het organiseren van de cantussen, wat we doen in samenw-

erking met Activiteiten. We denken na over een 
origineel thema dat we uitwerken met gepaste 
liederen, strafjes, inkleding… en zijn ook op de 

cantus zelf, waar we mee helpen met de shift-
ers. Daarnaast voorzien we nog de mensen die 
de cantus voorzitten als zedenmeester/senior 

of cantor. 
Verder houdt WG Cantus zich ook bezig met 

het verbeteren van de cantuservaring door 
enerzijds wekelijks een artikel te schrijven in 

’t Bakske over één van de talloze codexliedjes 
en anderzijds door conventen te organiseren 

waar we ze juist leren cantussen. Als dit alles 
jou aanspreekt, aarzel dan niet om eens te in-

formeren op een cantus of tijdens de infoweek. 
Je kan ons altijd bereiken via werkgroep-can-

tus@vtk.be . Ut vivat, crescat et floreat! 

Werkgroep
Cantus



Redactie

Wie zijn we? 
Wij zijn het communicatie-team van VTK. Wij houden ons bezig met sociale me-
dia zoals facebook, instagram en snapchat. We voorzien ook fotografen tijdens 
activiteiten en TD's. Zeer veel van onze tijd steken we echter ook in designwerk 
en publicaties. Zoals de Ir.Reëel, het wekelijkse bakske en promomateriaal voor 
allerlei activiteiten. Nu willen we echter onze leden hier ook in betrekken om zo 
nog betere output te leveren. Daarvoor hebben we jou dus nodig. 

Wat zoeken wij? 

Altijd al gedroomd van een interview te verzorgen met de rector. Een wekelijks 
verhaal te schrijven in het bakske of een artikel te schrijven over jouw passie in 
de Ir.Reëel? 
Of ben je eerder een crack met photoshop en inDesign en hou je van posters te 
ontwerpen, een layout te verzorgen of cartoons te tekenen? 
Is schrijven en ontwerpen niet echt je ding, maar ben je een grammar nazi en wil 
je zorgen dat er nooit meer fouten in de Ir.Reëel of het bakske staan, dan kan je 
je ook altijd opgeven als nalezer. 
Of heb je gewoon een aantal gekke ideëen hoe we het bakske of de Ir.Reëel nog 
beter kunnen maken? 
Kom dan eens een kijkje nemen op onze vormingsvergadering donderdagmiddag 
19 oktober om 12u45 in BOKU 03.20 of stuur gewoon een mailtje naar redactie@
vtk.be om op de hoogte gehouden te worden. 
Nu kun je je natuurlijk beginnen afvragen waarom je dit zou doen, als burgerlijk 
ingenieur heb je het namelijk al druk genoeg! Zie het echter als een culturele 
verruiming. Je leert naast al je wetenschappelijke kennis ook nog enkele andere 
skills bij. Zoals je beter uitdrukken en creatief bezig zijn. En je hoeft geen uren 
achter je computer zitten, alle input is welkom, zolang het iets is waar je volledig 
achter staat en graag me bezig bent! 

Kort

Passie voor schrijven? 
Talent voor grafi sch ontwerp? 
Interesse in redactiewerk? 
Donderdag 19 oktober 12u45
@BOKU 03.20 
redactie@vtk.be 
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Overige

Duplex

Ben je een archie in je tweede jaar en vind je dat er een aantal activiteiten ont-
breken bij VTK specifiek gericht op archies? Of wil je gewoon jouw jaar dichter 
bij elkaar brengen? Sluit je dan aan bij duplex, de jaarwerking voor tweedejaars 
archies. Standaard houden wij ons bezig met een aantal kleinere activiteiten 
door het jaar heen. Zoals een fakfeestje, een foodstand en nu en dan eens een 
bedrijfbezoek. 

Triplex

Altijd spijt gehad dat je in het tweede jaar niet meegewerkt hebt met duplex? 
dan is nu je kans! Triplex is namelijk de jaarwerking voor derdejaars archies. 
De meeste leden van triplex hebben al eens een jaartje in duplex gezeten, dus 
door deze ervaring zijn nog zottere activiteiten mogelijk! Ook is het een perfecte 
voorbereiding op Existenz, de jaarwerking van de eerste master archies, die 
meer weg heeft van een praesidium dan een jaarwerking. Het is in ieder geval 
een toffe ervaring om een sterkere band te vormen met je mede derdejaars. 

Fiesta

We, VTK International, do our uttermost best to adjust the activities we organize 
and the services we provide to the expectations of the internationals. We believe 
that the best way do this is by having some input from internationals them-
selves. That's why we would love to start a work group called Fiesta.
What is Fiesta? Fiesta exists out of enthusiastic internationals who would like to 
have some input in what we, VTK International, do. The sort of input they would 
give, could vary from just providing feedback to organizing cantusses and parties 
for the internationals themselves. You would be able to choose to which extent 
you would want to participate.
Why would you join Fiesta?  meet new people, organize amazing activities, help 
VTK, provide a better assistance to the new internationals, have fun and a bunch 
of other reasons
Interested? Send us a mail (international@vtk.be) or get a hold on one of us. 
Question, queries, concerns? Do not hesitate to express them!

Sport

Ben je een sportieveling in hart en nieren en wil je dit jaar een extra 
steentje bijdragen aan de 24 urenloop? Dan is dit je kans. Schrijf 

je in voor werkgroep Sport. Beleef de 24 urenloop op een nog 
intensere manier, denk mee over het thema en de invulling

en zorg voor een topsfeer! 



Halftime

Halftime is de werkgroep, of nog beter jaarwerking, die zich bezig houdt met 
activiteiten te organiseren voor derdejaarsstudenten. Ben jij dus een derdejaars-
student en wil je de sfeer binnen jouw jaar nog extra versterken of wil je gewoon 

nieuwe mensen leren kennen, stuur dan een mailtje naar halftime@vtk.be 

Fulltime

Fulltime is dan weer de jaarwerking voor de laatstejaars. Het is het laatste jaar 
dat je studeert, dus is het zeer belangrijk dit jaar in stijl af te sluiten. Na de laat-

ste examens worden er geduren een hele week tal van activiteiten georganiseerd 
voor en door de laatstejaars, zoals een promotiefeest, zwanenzangcantus, fak-
feestje en zoveel meer. Gecombineerd met de laatstejaarsreis is dit een onver-

getelijke afsluiter van je laatste jaar. 

Laatstejaarsreis

Niks te doen na de januari-examens? Eist het jaar na jaar skikotten zijn tol op je 
knieën (of je lever)? Speelt je innerlijke padvinder met het idee verdere oorden te 

gaan verkennen? Heb je de drang om de grenzen van Europa te doorbreken en 
eens écht ver van huis te zijn?

Geen nood, VTK organiseert dit jaar opnieuw een laatstejaarsreis! Tijdens deze 
reis zal je met je lotgenoten vertoeven in een prachtig land, terugblikkend op 

de voorbije 4,5 jaar om er, terwijl het einde naakt, oude vriendschapsbanden te 
versterken en nieuwe te smeden.

Op het programma staat een gezonde mix van cultuur, bezoeken, natuurwan-
delingen, culturele, sportieve en avontuurlijke activiteiten, alsook studentikoze 
activiteiten zoals een cantus en een feest. Er zullen ook voldoende vrije mo-
menten in het programma zitten zodat jullie je tijd kunnen indelen zoals jul-

lie hartje het begeert. Ook een bedrijfs- en/of universiteitsbezoek staat op de 
planning.

Verdere informatie zoals de bestemming, het budget en infomomenten wordt 
de volgende weken verkondigd via on.vtk.be/laatstejaarsreis Hierbij proberen 

we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen die jullie eerder hebben 
aangegeven.

Website

Heb je altijd al een passie gehad voor programmeren of welgevormde websites? 
Stuur dan een mailtje naar it@vtk.be. We willen namelijk onze website eens 

grondig onder handen nemen. Hier kunnen we echter alle hulp bij gebruiken die 
we kunnen vinden. 




