
wekelijks gratis infoblad van vtk - sem 1 week 7: 7 NOV 22

O7 het bakske.O7 het bakske.
Hoi lezers! De zevende week van het academiejaar gaat weer van start en de 
activiteiten voor deze week zijn weer rijkelijk aanwezig! Van sport zoals 
muurklimmen tot een foodfestival, er is voor ieder wat wils! Hopelijk zit er wat 
voor jou tussen! Veel leesplezier van het hele Commuteam!



PRAESES- EN VICEWOORDJE
Praeseswoordje

Beste mede-studenten

De lesluwe week van semesterweek 6 doet toch 
elk jaar weer goed. Even de vakken bijwerken, 
uitrusten na de 24 urenloop, nog eens afspreken 
met uw vrienden zonder nog verder achter te 
liggen met uw vakken ... 

Robin en ikzelf maakten ook van de gelegenheid 
gebruik om een date-dag te houden met ons 
tweeën. Enkele weken geleden spraken we af die 
dag vrij te houden om op avontuur te gaan.
Het werd een uitstapje naar Brussel, waar we elektrische steps huurden 
om onszelf als piraten op de Brusselse baan te begeven. 

Aangezien onze interesses wat uit elkaar liggen (en Robin op een 
onvoorstelbare reden niet geïnteresseerd was in een rondleiding doorheen 
het Europees Parlement) hadden we nog even discussie wat we gingen doen. 
Maar zijn we uiteindelijk voor het legermuseum gegaan, waar we ons 6u 
lang hebben geamuseerd!

Een stevige aanrader dus als je nog eens op uitstap met een vriend/
vriendin wilt doen, ga eens een dagje naar een andere stad. Deze 
semesterweken zijn ideaal om nog even een pauze te nemen.

Tot op een van onze evenementen!
Lars Wouters 
Praeses VTK 2O22-2O23

Vicewoordje

Amai, wat een weken!
Na alle drukke weken vol feesten, supporteren 
en genot is de tijd aangebroken voor de 
“normale weken”. De eerstejaars kijken vol 
spanning naar de naderende examenperiode met 
de pas afgelegde TTT’s in het achterhoofd. Voor 
anderen in Leuven is dit vaak ook zowat de 
periode om eindelijk in gang te schieten! De 
eerste deadlines zijn al gepasseerd en de druk 
begint op te stapelen. Vanaf nu zal iedereen 
weer meer en meer trachten een “goede student” 
te zijn.

Laat dat je natuurlijk niet weerhouden om je weken nog op te vullen met 
allerlei fijne dingen: ga nog wat sporten voordat het weer dat niet meer 
toelaat, ga nog een keertje all-out op een feestje …
Ik kan jullie alvast aanraden om deze week mee te doen met onze sport 
van de maand: Muurklimmen! Enkele jaren geleden leerde ik hoe zalig het 
is om die klimmuur te bestijgen en sindsdien probeer ik ook zo veel 
mogelijk mensen mee te sleuren in dat wereldje.

Geniet van deze week en tot op de Wijvenschijvencantus ;)

Robin Wroblowski
Vice-Praeses VTKG
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‘t ElixIr
ZO 22UOO-... 
MA 22UOO-...
DI 22UOO-...
WOE 22UOO-...
DO GESLOTEN
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

CURSUSDIENST
ZO GESLOTEN
MA 12U3O-14UOO EN 18UOO-19UOO
DI 12U3O-14UOO
WOE 12U3O-14UOO EN 18UOO-19UOO
DO 12U3O-14UOO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

THEOKOT
ZO GESLOTEN
MA 1O:3O-18:OO
DI 1O:3O-17:OO
WOE 1O:3O-18:OO
DO 1O:3O-18:OO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

Liefste studentjes, zevende week van de 
cursusdienst zit erop. Heb je je boeken nog 
steeds niet kunnen afhalen? Geen probleem 
deze week kan je deze ook ophalen. Op de 
site zijn er nog tijdsloten, waarmee je kan langskomen in de CuDi. 
https://www.vtk.be/en/registration-shift/ 

Voor verdere vraagjes kan je altijd sturen naar cursusdienst@vtk.be

Deze week is er niet één broodje van de week maar is het hele broodje-
sassortiment omgegooid voor de “Zuiderse week”! Proef zoveel mogelijk 
van onze heerlijke originele creaties en maak zelfs kans op een leuke 
prijs!

Je kan je broodje vanaf 12u ‘s middags afhalen na online reservatie op 
de VTK-site: https://www.vtk.be/nl/shop/ o
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MA O7/11 - WO 09/11: Sport van de maand 
@ Klimzaal de Stordeur | 17u30-19u00 

Muurklimmen is snel aan het uitgroeien tot een van de populairste sporten! 
Dan blijven we ook met VTK Sport niet langs de zijkant toekijken! 
Voor een prijsje van 6 euro per persoon kan je leren muurklimmen of je 
reeds verworven technieken showen! 
De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Praktishe Informatie: 
- WANNEER? -> maandag 7 tot woensdag 9 november van 17u30 tot 19u.
- WAAR? -> Klimzaal de Stordeur, Aarschotsesteenweg 112, 3012 Wilsele
- MEENEMEN?-> PROPERE sportschoenen! Indien je dit niet hebt, kan je  
       voor €3 klimschoenen ter plaatse huren.
-INSCHRIJVEN? -> https://on.vtk.be/svdm_muurklimmen

Kan je er niet bij zijn, maar wil je later nog een klimbuddy vinden in 
een grote groep klimmers? Vul dan zeker deze form in! -> https://on.vtk.
be/vtklauteren

Tot dan!

MA O7/11: IFR Rockfeestje
@‘t ElixIr| 22uOO 

Sex, drugs and rock ‘n roll! 
Heb je zin om helemaal los te gaan op rockschijven van Nirvana tot 
Taylor Swift? Kom dan zeker af!

Vraag nu al verzoeknummers aan via: 
https://forms.gle/qv6ApkdtHfxm57Dt9 

En er zijn natuurlijk ook: COCKTAILS! 
Yellow Submarine (Vodka Orange): €3
Mystery cocktail (Margaritha): €4
Passievrucht-mocktail: €3

Praktisch: 
-WAAR? ‘t ElixIr
-WANNEER? 7 november om 22u00
-INKOM? GRATIS

See yo there
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WO 09/11: Afhalen Ramen @ TTI | 12u30 - 
14u00 

Een nieuwe week, en dat betekent natuurlijk ook een nieuwe uitdaging in 
de keuken! Deze week tover je met VTKuisine een overheerlijke BURGER 
op je bord. Zoals altijd zijn de pakketten voorzien van een uitgebreid 
recept die nog extra worden ondersteund door een mooie instructievideo. 
Tover je keuken dus ook deze week weer om in een heus sterrenrestaurant 
en geniet van een heerlijke maaltijd. Smakelijk!

Praktisch: Bestellen kan tot maandag 14 november 20h! Je kan je pakket 
afhalen op woensdag 16 november tussen 12h30 en 14h00 in het TTI.

1-persoonspakket: €6
2-persoonspakket: €11

Volgende week:

DI 08/11: Chemix Proefbuisfeestje/Test 
Tube Party @ ‘t ElixIr | 22uOO 

***English below***
Chemix presenteert op dinsdag 8 november “Het proefbuisfeestje”, een 
fakfeestje voor iedereen die de chemische-ingenieursaspecten van een 
jeneverstokerij kan appreciëren. Geniet van jenevers uit proefbuizen, 
fantastische muziek en hilarische chemische memes in ‘t ElixIr!
Tot dan!
Promo: 1 Proefbuis jenever = €1
Promo: 5 Proefbuizen jenever = €4
Dj: RxG Music (Insta: RxG_music)
Dj: Jules

***English***
Chemix is pleased to present “The Test Tube Party” on Tuesday, November 
8, a party for anyone who can appreciate the chemical engineering 
aspects of a jenever distillery. Enjoy jenever from test tubes, great 
music and hilarious chemical memes at ‘t ElixIr!
See you then!
Promo: 1 Test tube jenever = €1
Promo: 5 Test tubes jenever = €4
Dj: RxG Music (Insta: RxG_music)
Dj: Jules
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MA 14/11: Pingpong @ Gebouw De Nayer - 
Grote Zaal A| 17u00 - 19u00  

Maandag 14 november is er een episch pingpongtoernooi!

Tussen de wedstrijdjes door zullen er zeker ook genoeg pingpongtafels 
zijn om wat te oefenen. 

Schrijf je dus zeker in! De inschrijvingsform zal in het Facebookevenement 
verschijnen. Wees er snel bij, want er is een beperkt aantal plaatsen 
… 
verschijnen. Wees er snel bij, want er is een beperkt aantal plaatsen verschijnen. Wees er snel bij, want er is een beperkt aantal plaatsen 

DI 15/11: KBC Women in Tech
@ Leuven  

Let’s put more V in IT. 
Schrijf je in het KBC-event ‘Think about IT’ op 15 november in Leuven. 
En breng jouw professionele skills naar de ‘next level’

#womenintech #inspiration #continuouslearning
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MA 07/11 - Do 10/11: Zuiderse Week 
@Theokot| 10u30 - 18u00  

Holà! Ciao! Salut!

De zomer is al een tijdje het land uit maar in het zuiden is het nog 
heerlijk warm daarom brengt Theokot die zuiderse temperaturen deze week 
naar Leuven met de Zuiderse Week!

Een hele week lang is ons broodjesassortiment helemaal omgegooid, 
speciaal naar onze toeristen hun smaak! Kijk voor het aanbod zeker 
op ons Facebookevenement of op de VTK-site   daarnaast bieden we ook 
heerlijke side dishes van bruschetta en tequila aan

Arrivederci!



MA O7/11: Praatcafé
@gebouw 200E | 20uOO 

Twijfel je nog of naar het buitenland gaan iets voor jou is? Wil je graag 
wat meer te weten komen over wat studeren in het buitenland inhoudt? 
Kom dan op maandag 7 november om 20u naar het Go Global Praatcafé in de 
Geogang (gebouw 200E)! De Go Global-week zetten we in met een praatcafé 
waar je meer te weten kan komen over waarom een buitenlandse ervaring 
echt iets voor jou kan zijn. Hier krijg je de kans om te luisteren 
naar studenten die reeds op een buitenlands avontuur zijn geweest over 
waarom zij ervoor kozen om naar het buitenland te gaan en hoe zij dit 
allemaal beleefd hebben. Daarnaast krijg je ook de kans om hen met al 
je vragen te overspoelen en die laatste twijfels weg te laten nemen. 
Uiteraard voorzien we tijdens deze gezellige babbel ook enkele hapjes 
en drankjes. Niet te missen dus!
See ya there

Praktisch: 
-WAAR? Gebouw 200E, eerste verdiep
-WANNEER? 7 november om 20u00

DI 08/11: Food Festival
@Quadrivium | 12u00 - 14u30 

Van al die lessen op de campus krijg je best wel wat honger. Speciaal 
daarom voorzien LBK, Scientica en VTK in het teken van Go Global 
dinsdagmiddag een food festival met eten van over heel de wereld. Zo kan 
je ineens een voorproefje krijgen van de vele heerlijke gerechten die 
je kan ontdekken wanneer je op uitwisseling gaat. Voor slechts €1,5 kan 
je al tot drie verschillende gerechten uit de verschillende uithoeken 
van de wereld proberen. Kom dus zeker langs voor een heerlijk hapje!

Praktisch: 
-WAAR? Terras voor Quadrivium
-WANNEER? 8 november van 12u00 tot 14u30
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MA 07/11 - DO 10/11: 
Wereldkaart

Zoek je nog inspiratie voor mogelijke bestemmingen om op buitenlandse 
uitwisseling te gaan? Of weet je al waar je naartoe wilt gaan en wil je 
dit graag delen met studenten die nog op zoek zijn naar een bestemming? 
Kom dan eens langs bij de Go Global-wereldkaart en ontdek waar onze 
lokale studenten op uitwisseling gaan of waar de internationale studenten 
aan onze faculteit vandaan komen! Gedurende de hele Go Global-week zal 
de wereldkaart rondgaan over de campus. Maandag kan je de kaart vinden 
in het Theokot, dinsdag op het Food Festival aan Quadrivium, woensdag 
aan het LBI en donderdag op de infomarkt in Quadrivium. See you there!

Praktisch:
Maandag 7 november tot donderdag 10 november
Maandag: Theokot
Dinsdag: Food Festival @ Quadrivium
Woensdag: LBI
Donderdag: Infomarkt @ Quadrivium

DO 10/11: Algemene infosessie + infomarkt
@Quadrivium | 18u30 - 22u00

Ben je ervan overtuigd dat je graag naar het buitenland wilt gaan, maar 
weet je niet goed waar te beginnen? Kom dan op donderdag 10 november 
naar de algemene infosessie en bijhorende infomarkt die georganiseerd 
wordt door de faculteit. Tijdens de infosessie krijg je niet alleen te 
horen wat een uitwisseling naar het buitenland juist inhoudt, maar ook 
hoe je hier praktisch aan begint. Nadien krijg je de kans om al jouw 
resterende vragen te stellen aan de verschillende betrokken personen 
op de aansluitende infomarkt. Op de infomarkt kan je ook nog heel wat 
internationale studentenverenigingen en landen ontdekken en hier meer 
over te weten komen. Een absolute must dus voor iedereen die ervan 
droomt om in het buitenland te studeren!

Praktisch: 
-WAAR? Aula Rosalind Franklin en inkomhal Quadrivium
-WANNEER? Donderdag 10 november van 18u30 tot 22u00
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IAESTE Geoguessr
Beste mede-burgies en -archies. 

Twee weken geleden moesten jullie Slab City in Californië herkennen en 
de juiste coördinaten doorsturen.
Vanaf deze week volstaat het om gewoon de locatie door te sturen. Dus 
als je de foto hieronder herkent, aarzel dan niet om je antwoord via de 
IAESTE Leuven Facebookpagina door te sturen. Je maakt nog steeds kans 
op de eindprijs in SW12. 

Good luck and have fun!
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Best Coding Challenge 

Studeer jij STEM? Dan weet je waarschijnlijk meer dan goed genoeg 
dat programmeren niet iets is dat je als ingenieur/wetenschapper kan 
ontwijken. Software schrijven is leuk, maar uitdagend, spannend, en 
toch frustrerend, makkelijk te leren, maar ongelofelijk moeilijk te 
beheersen. Samen met onze partner Twipe, willen wij jou helpen deze brug 
te overwinnen en vaardigheid en zelfzekerheid te winnen in jouw code. 
Can you crack the code?

Onze challenge bestaat uit 2 tracks bestaande uit meerdere kleine 
opdrachten: een voor beginnende programmeurs (als je tot deze pagina 
bent geraakt zit je goed), en een voor ervaren devs die op zoek zijn 
naar een uitdaging! Vind 2 of 3 kompanen om je te helpen en ga voor 
die eerste plaats, laat zien wat je kan, los de puzzel op en steel die 
schat!

Kom dinsdag 8 november dus zeker langs en laat zien wat je waard bent!

Waar en wanneer?

-WAAR? Twipe Office

-WANNEER? Dinsdag 8 november
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YERA: Energy Crisis 2022

Sinds begin 2022 zijn de energieprijzen in Europa hallucinant gestegen. 
Ondertussen bevinden we ons in een ware energiecrisis. Voor veel 
gezinnen en alleenstaanden wordt het moeilijk om hun energiefacturen te 
betalen en nog iets over te houden op het einde van de maand. Ook voor 
veel bedrijven zijn de hoge energieprijzen nefast. Met de winter voor 
de deur heerst er ook in België grote bezorgdheid. Daarom organiseren 
we met YERA een lezing die duiding geeft bij de oorzaken van deze enorme 
prijsstijging, wat de implicaties zijn en welke maatregelen overheden 
kunnen nemen. De gastsprekers zijn professor Erik Delarue (Faculteit 
Ingenieurswetenschappen) en professor Guido Pepermans (Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen). Na de presentaties volgt een Q&A 
sessie waar jullie zelf in gesprek kunnen gaan met de experts.

Waar en wanneer?

-WAAR? Aula Vesalius

-WANNEER? Maandag 14/11 
          Deuren: 19u30
          Start: 20u

Gratis inschrijven via de site:
https://www.yera.be/event?id=4578
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Dat is de ambitieuze doelstelling van de BASF-groep, want als energie-intensief bedrijf
beseffen we maar al te goed dat BASF een groot steentje kan bijdragen aan de
uitdagingen van morgen. Een utidagende doelstelling ook want er is nog een heel
traject nodig aan onderzoek en innovaties in nieuwe technologieën en toepassingen
voor duurzame en hernieuwbare bronnen van energie.

Als grootste chemieconcern neemt BASF
zijn verantwoordelijkheid. De climate talk

heeft zaken aan het licht gebracht waarvan
ik nog niet op de hoogte was zoals bvb

methaan pyrolyse om waterstof te
produceren. Daarnaast benadrukte de

presentatie de maatschappelijke bijdrage
die ik kan leveren door bij BASF te werken.

De Climate Talk gaf een goed beeld van
hoe BASF zich engageert tot een duurzame

samenleving, in al haar facetten. Zero
emissie tegen 2050 is uitdagend. Er zal nog
heel wat studie- en denkwerk nodig zijn om

het doel te bereiken voor de chemische
industrie. Ik heb er vertrouwen in dat BASF

op goede weg is.

En wat dat juist concreet inhoudt? Dat kwamen
zo'n 30 ingenieurstudenten op 15/04 tijdens onze
climate talk te weten! Ilse Forrez, Specialist energy
en climate policy, gaf inzage in de evolutie van ons
productportfolio (wist je trouwens dat we sinds
1990 de emissie-intensiteit van onze producten
konden verlagen met 75%!) en nam de studenten
mee in de verscheidene onderzoekstrajecten en
pilootprojecten die lopende zijn zoals: elektrisch
verwarmde stoomkraking, methaan-pyrolyse voor
waterstofproductie en carbon capture & storage.

Meer weten over hoe jij mee kan bouwen aan een
duurzame toekomst? Check onze carrièrewebsite
werkenbijbasf.be

Duurzaam aan de slag bij BASF

En hoe kijken de studenten naar onze initiatieven?

Ilse Forrez
Specialist energy policy

Berten
EM Engineerring UGent

Matthias
Chemical Engineering KUL

Netto nul CO2-emissies tegen 2050
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Naam 
Taak binnen VTK 
 
Geboortedatum 
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens 
Richting en jaar  

Lievelings...
Drankje  
Late night snack 
Serie (atm) 
Kleur 
Kinderprogramma 
Dier 
 
Vak 
 
Film 
 
 
Boek 
 
Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland 
Ochtend of avondmens? 
Later wil ik worden 
Hiervoor mag je me wakker maken 
Lust ik echt niet

SIMON BEELEN

O3-09-2OO1
TIENEN

GrOEpScOOrdINaTOr 
INTErNaTIONaaL

0
EErSTE MaSTEr
wErkTuIGkuNdE

kOffIE BIj zON, pINTjE BIj dONkEr 

NIkS BETEr daN BIG BaNG ThEOry

SuIT LIfE ON dEck

ELkE curSuS vaN ThErMO TINE

NuGGIES vaN MaccIE

vTk BLauw

EEN f1-waGEN, da zIjN paS BEESTEN

STar warS, aLLEMaaL BEhaLvE aTTack Of 

EcMS, ThErMO 2 vaN wTk

ThE cLONES EN dE LaaTSTE TrILOGIE

aLLES MET EEN GOEdE drOp

 EEN MEGa zwITSErS zakMES

LETTErLIjk vOOr aLLES

EINdE NaMIddaG
MachINEMakEr

TOMaTEN

V
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Raadsel van de week:
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen 
en stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

De wiskundige student John vraagt   zich af hoe vaak hij het 
getal 2 schrijft als hij alle getallen van 0 tot 422 op een 
blad schrijft. Hoeveel tweeë’s heeft hij dan geschreven?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €2O.

De winnaar van het vorige raadsel was STAF DEVOS! Je mag je prijs komen 
afhalen op Blok 6! 

Spelletjes
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sp
elletjes

Kakuro
-Elke cijfer max. 1 
keer in een som
-Alleen maar de 
cijfers van 1 tot 9
-Boven de diago-
naal is voor hori-
zontale som
-Onder de diago-
naal is voor verti-
cale som

Hidato
-Het grootste en 
kleinste getal zijn 
er al
-Het doel is om 
het diagram te vul-
len met een reeks 
opeenvolgende 
getallen die verti-
caal, horizontaal 
of diagonaal naast 
elkaar liggen.



MAANDAGMAANDAG

07/11

10/11 11/11

08/11 09/11
donderdagdonderdag vrijdagvrijdag

dinsdagdinsdag woensdagwoensdag

18u30 Go Global: 
 Algemene infossie
 @Quadrivium

17u30 SVDM:Muurklimmen
 @De Stordeur

20u00    Go Global:
 Praatcafé
 @gebouw 200E

20u00    Wijvenschijven 
 -cantus
 @Waaiberg

22U00 IFR Rockfeestje
 @’t ElixIr

12u00 Doop

12u30 VTKuisine Ramen
 @TTI

12u30 VTK Bureau
 @Kasteel 00.29

17u00    Masterkeuze avond

17u30 SVDM:Muurklimmen
 @De Stordeur

22u00  Doopfeestje @’t ElixIr

17u30 SVDM:Muurklimmen
 @De Stordeur

12u00  Go Global: Food 
 festival
 @Quadrivium

17u00  After work party
 @Theokot

22u00 Chemix Proefbuis 
 feestje/Test Tube  
 Party
 @’t ElixIr

VTKLeuven

vtkleuven

vtkleuven

vtk.be

https://app.quivr.be/
events


