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DONDERDAG

Beste lezer,

Deze week weer enorm veel activiteiten, en deze keer worden ze voorzien 
door de eerste- en tweedejaars van Kanweek! Een fakfeestje, een cantus of een 

beetje yoga? Voor elk wat wils! Zien we je daar?

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 Lezing CryptoXTech Groep T

ZONDAG

20u30 Wekelijks loopje Blok 6
20u00 PiratenKantus De Waaiberg

14u00 Kanweek bierhonkbal Gebouw de Nayer

19u00 JeneverKANdeling De Spuye

12u45 VTK Bureau 7 ELEC 01.57

12u30 Kanweek Wijnyoga Grasveldje C200

21u00 Kanweek fakfeestje: nooit te laat voor een piraat   't Elixir 

21u00 KAsiNo Theokot
20u45 Beer Tasting Pangaea



Praeseswoordje

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje

Hier zit ik dan, in mijn verplichte les, de ondergaande zon die in mijn ogen schijnt, 
een gastles aan het volgen van de producent van de CO2-meters in elk lokaal van de 
KUL, mijn leven aan het haten omdat ik gisteren weer iets te hard ben doorgezakt 
en maar enkele luttele uurtjes heb geslapen, met een Bakskesdocument dat me 
al een half uur aangaapt, maar toch leeg blijft omdat ik geen idee heb met welk 
verhaaltje ik jullie deze week moet entertainen. En zo komen we dan tot dit punt, 
waar ik al vijf nutteloze regels van dit tekstje en daarmee ook jullie tijd heb verspild. 
Nu ik al één alinea uit mijn mouw heb geschud, moet ik alleen nog maar voor de 
andere helft van mijn woordje een onderwerp zoeken. Suggesties voor waar jullie 
mij in de toekomst over willen horen bazelen, mogen dan ook altijd doorgemaild 
worden naar vice@vtk.be. Ik sta open voor alle voorstellen!

Voor deel twee volgt een wist-je-datje in het thema van ons 100-jarig bestaan dat 
we eindelijk (uitgesteld) kunnen vieren dit jaar! Wisten jullie dat één van de liedjes 
uit ons geliefde groene boekje gaat over een oud-Praeses van VTK? Op pagina 268 
in de oude codex (p.60 in de nieuwe) vindt u ‘De wrede moord van Leuven’. De 
volledige tekst is geschreven op basis van waargebeurde gebeurtenissen! Op 100.
vtk.be onder de rubriek ‘In Mijnen Tijd’ kan je de hele geschiedenis erachter eens 
lezen, zeker de moeite waard! Oh en P.S.: als er iemand weet hoe dit liedje gezongen 
wordt, mag je het mij altijd aanleren. Wie weet wordt het wel een vaste waarde op 
onze VTK cantussen?

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022



Openingsuren

     Theokot  ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    10u30-18u00	 	 22u-...u		 			12u30-14u00	&		
	 	 	 	 	 	 	 			18u00-19u00	 
           
Dinsdag    10u30-18u00	 						 22u-...u				 			18u00-19u00
          
          
Woensdag    10u30-18u00	 						 22u-...u		 			18u00-19u00 
           

Donderdag    10u30-18u00	 	 22u-...u					 			GESLOTEN

          
Vrijdag         10u30-18u00	 	 GESLOTEN	 			GESLOTEN
    

 
   

BBBBBBB

Cursusdienst:
Voortaan is het niet meer nodig om tijdsloten te 
reserveren. 

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

Openingsuren



VTK100 - Praeseswoordje Door De Jaren Heen

Goedemorgen	flinke	lesgangers,	goedenamiddag	uitslapers,

Rondom ons geliefde Arenbergpark hangt sinds vorige week een andere 
sfeer. De lente is meer dan ooit voelbaar, de invallende zonnestralen tussen 
de bomen door geven een echt vakantiegevoel. Van zodra de zon zich laat 
opmerken, lopen de terrasjes op de Oude Markt goed vol. Na een donkere winter 
kunnen we eindelijk weer genieten van een verfrissende cocktail, en met het weer 
in	België	kennende	moeten	we	er	van	profiteren	zolang	het	kan!	

Al genietend op een terrasje is voor mij de ideale plek om te mijmeren over al het 
mooie dat het leven te bieden heeft. Het doet enorm veel deugd om te zien hoe 
alles terugkomt. Niet alleen het zonnetje is terug van weggeweest, het leven bruist 
weer zoals in pre-covid tijden. Na die vervloekte twee jaar durende periode wordt 
corona eindelijk opnieuw gelinkt aan een biertje met limoen of aan het belangrijkste 
deel van een cantus. Uit ervaring kan ik vertellen dat je jaren in Leuven zeer snel 
voorbijgaan,	profiteer	er	daarom	dan	ook	zoveel	mogelijk	van!	Degusteer	Stella,	haal	
je engelenstem boven op cantussen, vul je maag met een heerlijke snacks uit de 
muur, verbreek nogmaals je belofte om maar eentje te drinken omdat je fris in de 
les wil zitten, krijg opnieuw maagkrampen na 3 keer frieten bijhalen in Alma, doe die 
Tequila shot voor de sfeer, kortom geniet van deze zorgeloze tijden, want voor je het 
weet zit je zoals mij op een woensdagavond (ja Bram, neem maar een voorbeeld 
aan hoe ik mijn Bakskes deadlines wel haal) vanop kantoor met nostalgie terug te 
denken aan die mooie jaren in Leuven.

Een paar cocktails later op datzelfde terrasje mijmerde ik over welke boodschap 
ik zou willen meegeven in mijn literair werk in ’t Bakskes. Als ik terugdenk aan mijn 
praesesjaar, denk ik uiteraard terug aan alle mooie evenementen die we samen met 
mijn praesidium, werkgroepen en vaste medewerkers georganiseerd hebben. Maar 
bovenal zal mij het engagement bijblijven dat ik terugvond bij heel wat burgies en 
archies. Wij, ingenieurs, hebben engagement in ons bloed. Door samen te werken 
kunnen wij grootse dingen realiseren. Denk daarom out of box, verleg je grenzen. 
Achter je boeken zitten is slechts één aspect van het studentenleven. Daarbuiten 
is er nog zoveel om te ontdekken, wat zal leiden tot ervaringen die je de rest van
leven meedraagt, veel meer dan wat je in eender welke cursus zal leren (en vergeten 
eenmaal je het examen hebt afgelegd)!

Ik wens jullie vele cocktails en terrasjes toe gedurende deze zonnige week!

Daphne Certyn
Praeses VTK 2019-2020



Find your fit | Deloitte hosted events March
Zaventem

The students will not only enhance their skills by attending workshops run 
by our experts, they will get to know Deloitte from the inside, discover the 
job opportunities, and make new connections. They’re guaranteed to leave 
inspired!



Events

ZO 13/03: Kanweek fakfeestje: nooit te laat voor een piraat

21u00 | Fakbar ‘t ElixIr 

Ahoj!!!

Kanweek wordt dit jaar ingezet met een fantastisch fakfeestje voor 
alle piratenliefhebbers onder ons! Laat je leiden naar ‘t ElixIr en laat de 
avond escaleren tot een waanzinnig feest met allerlei promo’s. Vergeet 
niet	om	je	mooiste	piratenoutfit	aan	te	trekken!

PROMO’S:

- Het magische rad der schatten: kom VERKLEED en maak kans op 
mooie	prijzen!	

- Happy Hour 22:00-23:00: 1+1 op pintjes en shotjes 

- Rumcola de hele avond aan €2

MA 14/03: Lezing CryptoXTech | 20u00 | Aula Groep T

Bitcoin hier, NFT’s daar. Cryptocurrency en alle daaraan 
hangende	technologieën	en	systemen	zijn	alomtegenwoordig	in	
de	huidige	maatschappij.	Is	uw	(virtuele)	frank	nog	niet	gevallen,	
en wil je graag meer te weten komen over wat er in die virtuele 
‘world of money’ allemaal aan de gang is, kom dan naar deze 
interessante lezing waar enkele sprekers meer inzicht komen 
geven in verschillende aspecten van de cryptocurrency-wereld 
en	wie	weet	word	jij	wel	de	volgende	crypto-millionaire!	

MA 14/03: JeneverKANdeling

19u00 | De Spuye €8 (€2 alcoholvrij)

Om deze fantastische kanweek af te trappen nodigen we jullie uit om 
14 maart mee te komen wandelen in het bos van Arenberg. Onderweg 
zullen jullie enkele standjes tegenkomen waar jullie jenever kunnen 

drinken en leuke spelletjes kunnen spelen.

Je	kan	je	inschrijven	in	groepjes	van	max.	8	personen,	maar	kleinere	
groepjes	mogen	natuurlijk	ook.	Nadat	je	je	hebt	ingeschreven	
kan	 je	 al	 betalen	 tijdens	onze	verkoopmomenten	 in	 het	
theokot	op	maandagmiddag	of	gewoon	bij	de	start	van	

de activiteit.



Praktisch:

Prijs	JENEVER:	€8	/persoon	,	ALCOHOLVRIJ:	€2	/persoon

Startlocatie: De Spuye

Breng je ecocup mee!

19u-23u

DI 15/03: PiratenKantus | 20u00 | De Waaiberg €12/15

Heb	jij	vroeger	ook	veel	Piet	Piraat	gekeken	en	hou	jij	van	een	goede	
cantus?	Haal	dan	 je	 innerlijke	piraat	boven	en	kom	zeker	naar	de	
Piraten-KAN-tus op dinsdag 15 maart. Verkleed je in een echte piraat 
en	krijg	van	ons	een	verrassing!

WAAR? : De Waaiberg

DEUREN: 20u00

IO VIVAT: 20u30

PRIJZEN:

Bier/Sangria:	12€	leden	/	15€	niet	leden

Water	:	4€	leden	/	6€	niet	leden

Breng	zeker	je	ECOCUP	mee!	Er	zijn	ook	Kanweek-ecocups	te	koop	

INSCHRIJFLINK:	donderdag	20:00

TICKETS OPHALEN:

Theokot

Maandagmiddag	14/3

Dinsdagmiddag	15/3

Bij	vragen,	stuur	je	best	naar	kanweek.g3@vtk.be

Aan de inkom betaal je 1€ meer.

Tot dan! XD

Events



Events

WO 16/03: Kanweek Bierhonkbal | 14u00 | Gebouw De Nayer €6

We’ve	got	you	all	figured	out!	De	piraat	die	dit	 leest	 is	waarschijnlijk	
stoer, meedogenloos, maar vooral sportief! Daarom organiseert 
Kanweek speciaal voor alle sportieve en bierminnende zeerovers een 
superdeluxe drank-sportactiviteit.

Voor	 de	 avontuurlijke	 schobbejakken	 is	 er	 een	 bierhonkbaltoernooi,	
boordevol adrenaline. Voor de piraten die liever beide ooglapjes 
opdoen,	organiseren	wij	een	rustige,	buitengewoon	chille	wijnyoga.	Je	
mag	natuurlijk	zelf	kiezen	aan	welke	activiteit	je	meedoet.	Snijdende	
spanning, of welverdiende rust?

Meer info over de Bierhonkbal vind je hieronder:

Dit alles zal je slecht 40 gouden munten kosten, of 6 euro. Alle drank 
is	inbegrepen	in	deze	prijs!

Richt je schip naar gebouw De Nayer, heis de KANWEEK vlag, en maak 
je	klaar	om	te	strijden	voor	de	bierschat!

Wanneer?	Woensdag	16/03	om	14u	of	16u

Voor wie? Stoere zeelui & iedereen die de zeebenen van de avond 
ervoor	nog	wat	moet	verwerken	xp	 (Papegaaien	zijn	ook	toegelaten!		
woehoeee)

Wat kost me dat? 6 euro

WO 16/03: VTK Bureau 7 | 12u45 | ELEC 01.57

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	15/3	21u).	Tot	dan!	(Dit	evenement	is	zeker	

aangeraden voor RiVers!)



Events

DO 17/03: Kanweek Wijnyoga | 12u30 | Grasveldje Campus 
Arenberg €3

AHOY PIRATES! 

We’ve	got	you	all	figured	out!	De	piraat	die	dit	leest	is	waarschijnlijk	
stoer, meedogenloos, maar vooral sportief! Daarom organiseert 
Kanweek speciaal voor alle sportieve en bierminnende zeerovers 
een superdeluxe drank-sportactiviteit.

Voor	de	avontuurlijke	schobbejakken	is	er	een	bierhonkbaltoernooi,	
boordevol adrenaline. Voor de piraten die liever beide ooglapjes 
opdoen,	organiseren	wij	een	rustige,	buitengewoon	chille	wijnyoga.	Je	
mag	natuurlijk	zelf	kiezen	aan	welke	activiteit	je	meedoet.	Snijdende	
spanning, of welverdiende rust?

Meer	info	over	de	Wijnyogal	vind	je	hieronder:

Dit alles zal je slecht 40 gouden munten kosten, of 3 euro.

Richt je schip naar campus Arenberg, heis de KANWEEK vlag, en 
maak	je	klaar	om	te	strijden	voor	de	bierschat!

Wanneer?	Donderdag	17/03	om	12u30

Waar? Veldje op Arenbergcampus

Wat?	Wijnyogacursus

Wat kost me dat? 3 euro

DO 17/03: KAsiNo

21u00 | Theokot €5

Ahoy piraatjes

Zin	om	deze	week	goed	in	te	zetten	door	al	 je	geld	te	vergokken?	
Kanweek organiseert donderdag 17 maart een gezellige casinoavond 
met hapjes en drankjes. Kom zeker je geluk op proef stellen in 
Theokot,	samen	met	andere	snode	zeerovers.	Plaatsen	zijn	beperkt,	
dus	schrijf	je	zo	snel	mogelijk	in!

Waar? Theokot

Wanneer? Donderdag 17 maart vanaf 21u

Prijs?	€5



Events

DO 17/03, 24/03, 31/03, 21/04, 28/04: Danslessen VTK & LBK: Samba

20u00 | Muvovolokaal
 
Hey daar! 

Het	is	weer	tijd	om	de	dansschoenen	aan	te	trekken	want	VTK	en	LBK	
hebben voor jullie niets minder dan de Sambaaa op de agenda staan! 
Ideaal dus voor koppels om te scoren met hun exotische dansmoves! 
Wees	er	snel	bij	aangezien	er	maar	beperkt	plaats	is.

Afspraak 17 maart, 24 maart, 31 maart, 21 april en 28 april om 20u - 
21u  
Kostprijs:	22	euro	per	persoon	voor	5	lessen,	op	voorhand	te	betalen	(	
gegevens worden via bevestigingsmail verstuurd) 
Plaats: Heilig Hart, Naamsesteenweg 355, Heverlee ( Muvo-lokaal, 
Floscampi) 
Inschrijven	kan	vanaf	dinsdag	8	maart	om	19u	via	volgende	link	(	
zowel voor mensen van VTK als LBK): on.vtk.be/samba  
Stel	dat		de	plaatsen	bezet	kan,	kan	je	deze	wachtlijst	invullen:	on.vtk.
be/samba_wachtlijst

DO 17/03: Logi kaapt de fak | 22u | Fakbar ‘t Elixir

tekstje volgt nog



Events

DO 17/03: Beer Tasting | 20u45 | Pangaea €5/6 (L/NL)

De Belgische cultuur heeft heel wat te bieden: chocolade, frietjes 
en	…	bier!	België	staat	wereldwijd	bekend	voor	de	vele	bieren	die	in	
allemaal verschillende maten, vormen en smaken komen. De keuze 
is haast eindeloos, dus waar moet je beginnen? Met VTK, Industria 
en Psychologische Kring nodigen we je daarom graag uit op onze 
Beer	Tasting	op	donderdag	17	maart!	Tijdens	de	tasting	zal	je	de	kans	
krijgen	om	enkele	bekende	en	minder	bekende	bieren	te	proeven	en	
te beoordelen.

Wanneer? Donderdag 17 maart

 Deuren: 20u45 - Start: 21u00

Waar? Pangaea

 Andreas Vesaliusstraat 34, 3000 Leuven

Prijs?	€5	voor	leden,	€6	voor	niet-leden



Schrijf	je	op	tijd	in,	de	plaatsen	zijn	beperkt!	De	inschrijvingslink	kan	
je vinden in het evenement op Facebook of op onze website.

Dit evenement kadert binnen de Think Abroad Maand van LOKO. 

Dit evenement zal doorgaan in het Engels.

MA 21/03: Bezoek Warmtekrachtkoppeling TotalEnergies

12u45u | Parking C300

Het uitrekenen van de optimale hoeken voor een meertraps turbine, 
de	inefficiënties	van	de	Carnot	cyclus	vanbuiten	leren;	allemaal	tof	en	
wel.	Maar,	zou	het	niet	interessanter	zijn	als	je	al	deze	componenten	
in in werking zou kunnen zien? Daarom organiseert Mechanix op 21 
maart een bezoek aan een van de grootste Warmtekrachtkoppelingen 
van België op de TotalEnergies site in Antwerpen.

De	kostprijs	voor	dit	 alles	bedraagt	0	 euro.	De	busrit	 naar	 ginder	
en	een	kleine	lunch	zijn	inbegrepen!	Schrijf	je	dus	zeker	in	via	onze	
facebook	pagina	Mechanix	Leuven.	De	deadline	voor	de	inschrijvingen	
is maandag 14 Maart om 18u.

Locatie: Parking campus C300

wanneer:	Ma	21/03

Tijdstip:	We	vertrekken	met	de	bus	om	12u45.	Afhankelijk	van	het	
verkeer	zijn	we	rond	18u30	terug	in	Leuven

VR 01/04: Galabal des Vlaemsche Technische Krings | 

20u30 | AED Studios €15/20

VTK	nodigt	u	van	harte	uit	voor	het	Galabal	des	Vlaemsche	Technische	
Krings. ⭐  Ter ere van het 100-jarig bestaan van VTK, reizen we op 1 april 
terug	in	de	tijd	naar	de	AED	Studios,	welke	helemaal	omgetoverd	
zal	zijn	in	een	epische	Great	Gatsby	setting	voor	deze	speciale	

editie. 🍾 Haal je beste kleren al maar uit de kast en bereid 
je voor op deze magische avond. 🌙	 Zet	 je	 al	 zeker	 op	

“Aanwezig” om talloze updates, bekendmakingen en 
wedstrijden	niet	te	missen!	🎁

Events



Events

✨️ Wat te verwachten ✨️

Onvergetelijke	schijven	💃

Een	rijkelijke	receptie	🥂

Onverwachts transport ⁉ 

Magische photobooth 📸

And many more…

Hou het facebookevenement in de gaten voor alle info!

ZO 24/04: VTK goes 10 miles!

Op	zoek	naar	een	uitdaging	of	heb	jij	nood	aan	het	stellen	van	doelen?	
Zet	dan	alvast	24/4	in	je	agenda!	Loop	samen	met	VTK	de	Antwerp	10	
Miles mee! 

Wanneer?	->	24/4/2022 
Waar? -> Antwerpen 
Wie?	->	jij	natuurlijk!	 
Trainingsschema? -> on.vtk.be/trainingsschema_10_miles  
Samen	trainen?	->	NATUURLIJK!	Tijdens	de	wekelijkse	loopjes	zullen	
we samen de lange duurloop doen! We splitsen de groepen op in 
verschillende tempo’s.  
Hoe	inschrijven?	->	Als	je	mee	wil	lopen	met	onze	VTK-familie,	
vul dan deze form in tegen 13 maart on.vtk.be/10_miles_antwerp_
aanwezig.	Wij	zorgen	voor	je	inschrijving	en	nummer	ter	plaatse.		:)	 
Prijs?	€15	(ipv	€29	als	je	je	zelf	zou	inschrijven) 
Info 10 miles antwerp -> on.vtk.be/info_10_miles_antwerp_nl

Tot op onze trainingen of tot in Antwerpen! 

De sporties x



VAN 4 TOT 24 APRIL
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Ready	 for	 the	 Belgium&#39;s	 most	 epic	 student	 hackathon?	 We	
present you:

⭐  Holy Hack 2022 ⭐

Holy Hack is a 24h hackathon which can best be described as an 
“invention marathon”. Students who are interested in technology, or 
the business aspect of it, participate in a hackathon to learn, build 
and share their ideas in an enthusiastic and welcoming atmosphere. 
You can bring your ideas to life by programming software, building 
prototypes and also working out the business side of one of the cases 
given at the event, all in a team of 4 or 5 participants. Thus, not everyone 
in your team needs to know how to code! You will learn new practical 
skills, collaborate intensely and have a lot of fun.

FOR WHO?

Students of higher education can apply. You don’t need to have tons 
of experience in coding or business, students of all skill levels are 
welcome. If you have a great interest in technology and are motivated 
to	learn,	you	can	definitely	participate.	And	furthermore,	our	coaches	
and workshops will help you along the way.

PRIZES?

The winning team receives a cash prize of €1000! There are also plenty 
of other prizes for the runner-ups like airtags, wireless speakers and 
some more.

MORE QUESTIONS?

Go	to	our	website:	https://holyhack.aftleuven.be/

Berichten



Discover the fuzz around web3 and the Metaverse in this workshop 
from Aviate Labs. As a startup, our mission is to stay on top of the latest 
developments in this space, so we can provide the best infrastructure 
for our clients.

Web3 is seen as the next generation of “the internet” where the 
individual is in control:

 👉 Web1: Read-only

 👉 Web2: Read-write

 👉 Web3: Read-write-own

During the workshop you’ll get a deep dive into the driving technologies 
and fundamentals for web3 along with a hands on session where you 
create something memorable yourself. An NFT, perhaps? 

Tip: this workshop should be a great preparation for the web3 case on 
Holy Hack 😉

No technical background required, we take an entry level approach to 
explain most concepts. 

Bring your laptop! (Windows: linux VM optional)

Register	 here:	 https://www.aftleuven.be/workshops/aviate-labs-
web-3-0/

Berichten
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Spelletjes
Kleurplaat

Zoals	 iedereen	wel	weet,	 is	 het	 deze	week	 pi-dag	 op	 14	
maart,	of	 zoals	de	Amerikanen	het	schrijven:	3/14.	Aangezien	

dit voor ons als burgies en archies zo een belangrijke dag is, kan je 
deze heugelijke feestdag vieren door de pi(e)-kleurplaat in te kleuren. 

Veel plezier!
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Spelletjes

Raadsel van de week

Gegeven	is	de	volgende	afbeelding.	Hierin	is	
ABCD een parallellogram en driehoek AED 
gelijkbenig. Bereken D1.

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

De winnaar van vorige week is ??? en mag haar prijs komen ophalen op Blok 6!

Binairo




