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DONDERDAG

Beste lezer,

Het semester loopt stilletjes aan op zijn einde. De laatste deadlines worden 
ingediend en de bib begint stilletjes aan vol te lopen. Misschien heb je vorige week 

kunnen meezingen op de Beiaardcantus? Heb je er toch nog niet genoeg van gekregen 
en wil je uzelf nog eens een laatste keer laten gaan voor de blok begint? Deze week 

vindt  ook onze laatste cantus van het semester plaats!

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u30 Moulin Rouge Cantus Waaiberg

ZONDAG

20u30	 IFB	kleine	finales	 Waaiberg

19u00 Doopterugkeermoment: BBQ Alma 3 

18u00	 IFB	finale	voetbal	dames	 veld	voor	alma3
12u45	 VTK	Bureau	9	 AULA	de	Molen

22u00 Fakbarloopje Blok 6

22u00 Fakbarfeestje 't ElixIr 



Praeseswoordje
Liefste medestudenten

Het academiejaar komt op haar eind en zo ook de reeks 
Praeseswoordjes van mij. Voor een laatste maal kruip ik vrijdagavond 

achter mijn PC peinzend over welke onzinnigheden ik jullie volgende 
week maandag ga voorschotelen. Het is steeds een strijd om wat er 

boeiender is: mijn gezever of jullie les. Mijn ego hoopt op het eerste, al 
sta ik achter een goede attitude in de les, dus let maar gewoon op en lees 
mijn hersenspinsels tijdens de pauze.

Met de examens van juni in zicht komt er stilaan ook een einde aan het 102e 
werkingsjaar van VTK. Een mooi jaar waar de 77 prachtige zieltjes, die zich 
achter ploeg Vonken&Vries schaarden, iedere week hebben gewerkt aan de 
organisatie van talloze evenementen om U tegen te zeggen. Dit allemaal op 
vrijwillige basis, iets wat nooit vergeten mag worden. Daarom zou ik mijn 
witruimtes in ‘t Bakske van deze week ook willen gebruiken om hen, alle 
praesidiumleden van VTK, te bedanken voor het vele werk. Een dikke vette 
merci aan alle Vonkjes en Vriesjes! Echter, is onze vrijwilligerswerking niet 
beperkt tot enkel het VTK praesidium, ook alle werkgroepen zou ik willen 
bedanken voor hun inzet dit jaar.

Tot slot, werp ik graag een blik vooruit naar komend academiejaar. Een 
nieuwe bende enthousiastelingen zullen het van ploeg Vonken&Vries 
overnemen. Vers bloed met vernieuwende ideeën om jullie, de studenten 
van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, te vertegenwoordigen, te 
ondersteunen en jullie te voorzien van het nodige vermaak. Met de 
verkiezingen achter de rug kunnen we ons een beeld vormen van wie deze 
enthousiastelingen zullen zijn. Ploeg Don Lupo heeft jullie zeer duidelijk 
kunnen overtuigen van hun capaciteiten en hebben het volle vertrouwen 
om volgend jaar het praesidium van VTK te vormen. Ik ben apetrots dat 
Lars me gaat opvolgen als jullie Praeses en had me geen betere opvolger 
kunnen inbeelden. Ploeg Don Lupo, heel veel succes en geniet er van!

Het was een eer en een genoegen jullie Praeses te zijn mogen zijn dit jaar 
en wil jullie heel veel succes wensen met de aankomende examens en de 
rest van jullie studententijd, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 
Ik kijk er naar uit jullie volgend jaar tegen te komen op de fantastische 
evenementen van VTK, al zal het deze keer met een andere pet zijn.

Veel liefs

Bram	Devriese
Praeses VTK 2021-2022



Vicewoordje
Dag liefste studenten

Het laatste tekstje, het voelt toch vreemd. Het jaar is bijna om en ik weet 
niet welke dingen ik nog wil zeggen. Ik kondigde vorige week al aan dat het 
hier waarschijnlijk melig ging worden en ik ga me absoluut niet inhouden.

Ik wil jullie vooral bedanken. Zonder studenten is er geen VTK en had ik niet 
zo een geweldig jaar achter de rug kunnen hebben. Ik wil jullie bedanken 
voor alle grote en kleine dingen. Om zo massaal aanwezig te zijn op onze 
evenementen, om gewoon een simpele ‘hey’ als je mij tegenkomt. Om 
VTK ook een klein beetje in je hart te dragen, door te supporteren op de 
24 urenloop, door te komen shiften, door actief te zijn in een jaarwerking 
of werkgroep, je steentje bij te dragen als RiVer, door eender waar of op 
eender welke manier met VTK in contact te komen, deel uit te maken van 
deze prachtige familie, of niet te vergeten, door dag in dag uit met trots 
het schild op de rug te dragen. Ik heb het met dat laatste natuurlijk over 
ons fantastische Praesidium, de mensen die verwezenlijken wat jullie elke 
dag opnieuw van ons te zien krijgen, en nog veel meer dan dat alleen!

Zoals je ziet blik ik dus met heel veel trots, liefde en een enorm gelukzalig 
gevoel terug op wat VTK dit jaar voor mij betekend heeft. Woorden 
schieten te kort, maar ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten! Ik 
weet totaal niet of mijn wekelijkse Vicewoordjes iets hebben bijgedragen 
aan dat genot (waarschijnlijk niet) en hoe inspiratieloos ik soms ook was, 
ik voorzag jullie met veel plezier elke week van weer wat ander gezever. 
Nu is het tijd om de fakkel door te geven, maar dat doe ik met heel 
veel vertrouwen. De nieuwe ploeg staat met frisse energie klaar om jullie 
opnieuw een fantastische tijd te bezorgen en ik ben er zeker van dat de 
opvolging dat goed gaat doen!

Bedankt dat ik jullie Vice-Praeses mocht zijn, het was me een eer. Ik wil 
jullie alvast het allerbeste wensen, geniet van het student zijn, want het is 
oprecht een geweldige tijd! En hopelijk, tot wederziens. Vonken&Vries ex.

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022



- VTK op de beiaardcantus! -



Openingsuren

     Theokot  ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    10u30-18u00	 	 21u-...u	 	 			12u30-14u00			
             
       
          

Dinsdag    10u30-18u00	 						 21u-...u	 				 			12u30-14u00
          
          

Woensdag    10u30-18u00	 						 	21u-...u		 			gesloten
           
           

Donderdag    10u30-18u00	 	 	21u-...u			 			gesloten		 	
            
      

 
   

BBBBBBB

Cursusdienst:
Een	tijdslot	reserveren	is	niet	meer	nodig.

Bij	vragen	mogen	jullie	altijd	mailen	naar
cursusdienst@vtk.be

Openingsuren



Events

MA 16/05: Moulin Rouge Cantus | 20u30 | Waaiberg

Het	jaar	loopt	op	zijn	einde,	dat	betekent	nog	een	laatste	keer	zuipen.	
De	zon	begint	te	schijnen,	dat	betekent	schaars	geklede	mensen.	Om	
de twee primitieve verlangen te combineren, presenteert vtk u de 
Moulin Rouge afsluitcantus. Kom maandag 16 mei in je geilste outfit 
naar de Waaiberg om nog een laatste keer pintjes, rougekes of je eigen 
drank naar keuze te drinken op de wonderschone klanken van het Io 
Vivat. 💃

http://on.vtk.be/zwerkbalinitiatie 
http://on.vtk.be/registration_sn_it_security 


Events

MA 16/05: IFB kleine finales dames volleybal en heren 
basketbal | 20u30 | Topsporthal

Onze dames volleybal- en heren basketbalteam hebben zich kunnen 
classificeren voor de IFB kleine finales en maken dus kans om 3e 
te eindigen! Laten we ze dan ook massaal gaan aanmoedigen! VTK 
zorgt voor een drankje en een chipke, nemen jullie je VTKsjaal en 
vlag mee? 

Place to be:

- Heren Basketbal: VTK - Chemika in Topsporthal unit 1 om 20u30

- Dames Volleybal: VTK - VRG + Crimen in gebouw de Nayer unit B 
om 21u

See you then!

WO 18/05: IFB finale veldvoetbal dames vs VRG + Crimen | 
18u00	|	veld	voor	alma	3

Op woensdag 18 mei speelt ons VTK dames veldvoetbalploeg DE IFB 
FINALE!!! Dit is een super coole prestatie dus laten we met zoveel 
mogelijk	supporters	onze	dames	gaan	aanmoedigen	om	die	laatste	
horde nog te nemen en kampioen te spelen! Nodig wat vrienden uit, 
en let the battle begin! VTK zal zorgen voor de nodige drankskes en 
chipkes, nemen jullie je VTK sjaal en/of vlaggetjes mee.

Afspraak woe 18 mei om 18u aan het kunstveldgras 2 (V3) (het veld 
voor Alma 3)



Events

WO 18/05: VTK Bureau 9 | 12u45 | Aula De Molen

Heb	jij	een	probleem	met	een	vak,	prof	of	de	opleiding	in	zijn	geheel?	
Dan is dit VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen 
delen met ons! We beloven niets, maar zullen ons best doen om deze 
problemen	op	te	 lossen.	Daarnaast	krijg	 je	de	kans	om	mee	 je	eigen	
opleiding vorm te geven en eens te proeven van de vertegenwoordiging 
aan	 de	 KU	 Leuven.	Want	 je	 zou	 het	 niet	 zeggen,	maar	wij	 studenten	
hebben best nog wel wat invloed. Kom dus zeker langs! Vergeet je niet 
in	te	schrijven	via	on.vtk.be/bureau	voor	een	gratis	broodje	en	drankje	
(deadline is 17/5 21u). Tot dan!

 

DI 17/05: Deloitte - Hot dogs for hot jobs | 12u-20u | Würst

Get a delicious Würst meat or vegan hot dog and discover Deloitte’s 
hot jobs! Register now to feed your body and mind.





Berichten
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Spelletjes
Spelletjes
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Spelletjes

Sudoku 

Raadsel van de week

Wat is de volgende letter in deze reeks? JFMAMJJASON...

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €20.

De winnaar van het vorige Bakske is Louise Derycke en mag haar prijs komen 
ophalen op Blok 6!




