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DONDERDAG

     Liefste lezer

We zijn al aangekomen in week 3 van het semester. Hopelijk ben je dit 
semester goed gestart. We hebben in ieder geval ons best gedaan om deze derde 

editie van het nieuwe semester te vullen met leuke inhoud, zodat je weer ten volle 
kan genieten van je geliefde weekblad. Neem ook zeker eens een kijkje naar welke 

evenementen we voor jou in petto hebben! Veel plezier ermee!

Kusjes
De redactie

DINSDAG
WOENSDAG

VRIJDAG

12u45 VTK Bureau 8 Online

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Ergens	in	Leuven

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Ergens	in	Leuven
19u00	 PAL	Tutoropleiding	 Online

	 	Mystery	Walk		 Heverlee

	 	Mystery	Walk		 Heverlee

	 	Mystery	Walk		 Heverlee

	 	Mystery	Walk		 Heverlee

	 	Mystery	Walk		 Heverlee

20u00	 Wekelijkse	Loopje	 Blok	6

20u00	 Building	the	network	for	 Online
	 	the	cloud	



Praeseswoordje
Voor het eerst dit jaar heb ik spijt gekregen, spijt van een grootse 

beslissing gedurende mijn korte bestaan. Dan heb ik het niet over het 
feit dat ik opkwam voor Praeses of wie mijn tedere streling verdient, maar 

over de studiekeuze! :o Ik was naar de Portfolio evening aan het kijken en 
spontaan rees bij mij het enthousiasme om er zelf eentje samen te stellen. 

Slechts één probleempje: daarvoor ben ik momenteel de verkeerde master 
aan het doen. Ik kan u zeggen, het was om duimen en vingers bij af te likken, 

de livestream. Ik heb het dan niet over de gasten maar over de professionaliteit - 
waar zit jij met je vieze gedachten? Heb je het gemist? Alles valt te herbekijken op 
ons YouTubekanaal!

Bon, nu we zo dicht bij het diploma zijn, is het niet de moeite om alle keuzes 
overstag te gooien. Of met wijzere woorden: ‘Al wa ge al gedaan hebt moete nimeer 
doen.’ Alhoewel als ik me daar aan houd, ik misschien opnieuw spijt ga krijgen want 
dan kan ik mezelf geen Kanweek cocktail meer maken. Alhoewel ik het ook niet 
altijd ‘zelf’ moet doen. Of met wijzere woorden: ‘Stel niet uit wat ge heden door 
een ander kunt laten doen.’ De wijze woorden van deze week komen van niemand 
minder dan Rune - den beer vant centrum - Schepers. Voor alle geinteresseerden: 
hij is ook nen beer op andere vlakken.

Weet ge wat ook goed is aan het lengen van de dagen? Het wordt warmer, we 
kunnen weer buiten zitten en bovenalles: We kunnen weer in de mate van het 
mogelijke met elkaar op een graspleintje chillen. Nu met een dikke jas, binnenkort 
in t-shirt, in de toekomst zonder monsmasker. 
Vandaag ben ik vrolijk. Abri out 

Abraham	Belderbos
Praeses	VTK	2020-2021

Vicewoordje
Vorige week deed ik een oproep naar de bevindingen van de hippe TikTokpasta. 
Wat blijkt? Hij schijnt wel degelijk verrukkelijk te zijn. Nog beter, er is mij een manier 
aangereikt om pasta te verorberen zonder daarmee het label “basic bitch” te 
ontvangen: de originele twist van de toevoeging van gerookte zalm.

Wil je de extra vetjes die gepaard gaan met deze vettige fetapasta direct eraf 
sporten? Neem dan deel aan de Mystery Walk der Heverleese kringen, een leuke 
ontspannende wandeling doorheen ons mooie Heverlee. Wie weet los jij de 
geheimzinnige misdaad op en win je één van de leuke prijzen?

Meer zin in het label “wereldverbeteraar”? Ga plasma geven tijdens de 
plasmaweek! Nog nooit gedaan? Voor alles is er een eerste keer! “Het 
zijn de kleine beetjes die helpen” - dixit tante Abri. Tot slot: wat kunnen 
wij toch allemaal bereiken als ingenieurs? Rover op Mars!

Sebastiaan	Milis
Vice-Praeses	VTK	2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN	 								12u30	-	14u00	 GESLOTEN 
                                                 18u00	-	19u00 

Dinsdag    GESLOTEN	 								12u30	-	14u00	 GESLOTEN 

Woensdag    GESLOTEN	 								12u30	-	14u00	 	 															GESLOTEN	
  

Donderdag    GESLOTEN	 								12u30	-	14u00									 						GESLOTEN
	 	 	 	 								18u00	-	19u00																								

Vrijdag         GESLOTEN         GESLOTEN        GESLOTEN 
     

Raadsel van de week

Hoeveel keer moet je minimaal snijden om acht stukken te krijgen uit een ronde taart?

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 Joren	De	Gruyter en mag een mailtje sturen naar 
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar	S2W2' om zijn prijs te 
ontvangen!



Events

MA 22 - DO 25 feb: : Mystery Walk der Heverleese Kringen | 
Ergens	in	Leuven!

Een geheimzinnige misdaad met een niet nader genoemde rector heeft zich 
voorgedaan	in	Heverlee!	Zoek	uit	wat	er	gebeurd	is	en	maak	kans	op	leuke	prijzen.	
Alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen zal je maandagochtend kunnen 
vinden in het Facebookevenement. Jullie zullen aan de hand van opgehangen QR-
codes	de	gruwelijke	misdaad	kunnen	oplossen!	Onze	QR-codes	zullen	ophangen	
van	maandag	t.e.m.	donderdag!	Inschrijven	is	niet	nodig.	Tot	dan!

DI 23 & DO 25 feb:: De Bakfiets van VTK |	Ergens	in	Leuven!

Jaja,	ook	onze	bakfiets	 is	er	weer,	still	 going	strong!	Dinsdag	en	donderdag	zal	
doorheen	de	dag	een	foto	van	onze	prachtige	Bakfiets	op	Facebook	en	Instagram	
verschijnen,	die	toont	waar	 in	Leuven	hij	zich	op	dat	moment	vertoeft.	Wie	de	
ultrageheime	 locatie	 ontdekt	 en	de	bakfiets	 als	 eerste	 kan	bereiken,	wint	 een	
mooie	prijs.	Allen	daarheen!

WO 24 feb: VTK Bureau 8 |	In	uw	kot!	|	20u00

Wil	jij	je	stem	laten	horen	over	het	beleid	van	onze	faculteit	en	universiteit?	Dan	moet	
je	bij	het	VTK	Bureau	zijn!	Dit	is	een	tweewekelijkse	vergadering	op	woensdagmiddag	
waarbij	we	updates	geven	én	input	vragen	over	beleidsbeslissingen	op	facultair	
(FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur, GeBu…).
Elke	 student	 aan	onze	 faculteit	 is	welkom	om	 input	 te	 geven	 tijdens	een	VTK	
Bureau!  Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder de input van 
de studenten? Een nieuw semester betekent opnieuw interessante discussies 
over	 thema’s	 zoals	 studiekostenbeheersing,	 het	 onderwijs	 in	 coronatijden,	 de	
rectorsverkiezingen dit jaar, en veel meer dat  op jou staat te wachten! Join ook 
onze	“VTK	Onderwijs”	Facebookgroep!

DO 25 feb: Building the Network for the Cloud |	In	uw	kot!	|	
20u00

Are you curious about the future of technology? Are you interested in the evolution 
of digital networks and the corresponding challenges that engineers of the future 
will encounter? Did you know that COVID-19 has an impact on the current internet 
traffic?	 Don't	 hesitate	 and	 join	 the	 guest	 lecture	 Building	 the	 Network	 for	 the	
Cloud on February 25. During this brief lecture you will get to know more about 
the different applications of digital networks and the very hot topic of AI and 

Machine Learning! Make sure to register by scanning the QR-code.



Events

DO 25 feb: PAL tutoropleiding | Online | 19u00

PAL thermo zoekt enthousiaste tutors

PAL is jullie ondertussen allen bekend. Toch hebben we heel wat nieuws voor je 
klaar. Na de mega populaire PAL mechanica, is er nu ook PAL thermodynamica! 
En dat is nog niet alles… De eerste sessies zullen ook online verlopen. Dus het 
wordt iets van PAL thermo online, PAL thermonline misschien? In ieder geval, 
geen PAL zonder tutors. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

Een beetje extra info:

- De sessies gaan door op woensdag en donderdag (je kan één van de twee 
kiezen)

- De groepjes hebben 2 tutors (ja je kan kiezen met wie je staat)

-	De	sessies	zijn	van	19u	tot	21u

-	Er	zullen	4	sessies	zijn

-	Je	krijgt	achteraf	nog	een	cadeautje	van	ons!

Voor de geïnteresseerden is er donderdag 25 februari om 19u een tutoropleiding 
waar we kort zullen uitleggen hoe de sessies online zullen doorgaan (deze 
opleiding	zal	veel	korter	zijn	dan	die	van	het	eerste	semester	en	is	ook	zeker	
nuttig voor wie de eerste al gevolgd heeft).

Ben	je	zeker?	Schrijf	je	dan	in	via	deze	link.

Twijfel	je	nog	of	heb	je	vragen?	Stuur	me	een	berichtje	of	mail	naar	pal@vtk.be.	



Berichten

22 feb - week van 10 mei: VTK goes half marathon 

De	 24	 urenloop	mag	 dit	 jaar	 dan	wel	 niet	 doorgaan,	maar	 dan	 gaan	wij	 toch	
gewoon een andere uitdaging aan! 

Wij	gaan	samen	met	jou	een	halve	marathon	lopen!!

Dit zal gebeuren in de week van 10 mei. Daarom starten we deze week al met 
opbouwen zodat we 11 weken hebben om een goede conditie op te bouwen en 
die 21 km te lopen. 

Als je op deze moment een beetje een basisconditie hebt in lopen en met gemak 
5 à 6 km kan én die halve marathon staat al lang in je bucketlist, is dit de moment 
om mee te doen met ons! 

Hoe	gaan	we	dit	aanpakken?	Je	moet	er	natuurlijk	wel	een	beetje	tijd	voor	over	
hebben! De bedoeling is om 3 keer per week te trainen: een korte duurloop, 
een intervaltraining en een lange duurloop. Om jullie te ondersteunen, gaan 
wij	ervoor	zorgen	dat	 jullie	elke	week	gemakkelijk	 loopvriendjes	vinden	voor	de	
intervaltraining	en	het	wekelijks	loopje	zal	elke	week	het	aantal	km	van	de	lange	
duurloop volgen. De korte duurloop kunnen jullie zelf in het weekend doen, maar 
het is ook geen probleem als je eens een training mist. 

Natuurlijk	mogen	jullie	deze	trainingen	ook	volledig	op	jezelf	doen	en	in	de	week	
van 10 mei gewoon mee de halve marathon komen lopen met ons.

Hopelijk	tot	snel!



Berichten

Aankondiging der VerkiezingsKommissieKontroleurs

Aandacht! Aandacht! 

Vanaf heden ten dage zullen de volgende acht koene heren en knappe dames 
instaan voor het behoud der neutraliteit der honderdentweede verkiezingen in het 
jaar des Heren tweeduizendéénentwintig en met zestien ogen zullen zij waken over 
het rechtschapen verloop ervan. Met name:
Abraham, hoeder der volkeren, Belderbos
Belian, hoeder der rijkdommen, Callaerts
Emma, hoeder der grootheden, Stalmans
Mathijs, hoeder der geschenken, Dom
Sarah, hoeder der prinsessen, Muys 
Sebastiaan, hoeder der verhevenen, Milis 
Stefanie, hoeder der koninginnen, Gantois 
Tom, hoeder der braven, Vandamme 
zullen de komende zevenenzeventig dagen elke actie van een kandidaat ploeg 
wikken en wegen.

Bent u geïnteresseerd om in dezere verkiezingen een ploeg te starten zonder reële 
consequenties tot vertegenwoordiging? Wilt u de modale student vermaken met 
al uw gekke en snode, eventueel carapils bevattende, plannen? Heeft u helemaal 
geen idee wat dit inhoudt, welke ondersteuning u mag verwachten en hoe u zo’n 
genaamde lolploeg op poten zet? 

VKK heeft een externe, totaal onafhankelijke, perfect betrouwbare, goed gemutste, 
volledig gratis lolploegconsultant in dienst genomen. Hieronder enkele meer dan 
geslaagde referenties om zijn expertise te benadrukken:
SPAUVV (Studentikoos Paljassend Alcoholconsumerend Universitair Vakverbond)
PLOEG (Partij voor Lelijke Obergines & Eersteklas Gerstenat)
Bring Me The Boys
Vraag	nu	uw	vrijblijvend	advies	en	offerte	aan	via	lolploegadviseur@vtk.be!

Heeft u de smaak der vertegenwoordiging toch iets meer in de mond? Haast u dan 
en	stuur	een	mail	naar	vkk@vtk.be!



Doe Koken met koffie

Beste bonenliefhebbers,
na een geslaagd maar gedurfd eerste receptje vallen we deze week terug op een 
simpelere creatie. Ditmaal niet van het internet geplukt, maar een aanrader van één 
van onze mama’s. Dit recept heeft geen naam, maar gewoon ingrediënten. U start 
met een breed glas waar u een bolletje vanille-ijs deponeert. Daarover sprinkelt u 
enkele	vlokjes	oploskoffie	(of	koffiepoeders	voor	de	grotere	durvers	onder	ons).	U	
sluit af met een stevige scheut wodka. U kan eventueel wat roeren om de smaken 
beter te laten harmoniseren. Dit receptje heeft zelfs ons verrast met zijn 
sprankelende smaak en zijn zachte toetsen. Smakelijk!

Werk:    
Uitzicht:    
Koffiesmaak:	 	 	
Geur:    
Sfeer&gezelligheid:  
Combineerbaar met alcohol: 
Originaliteit:    

Wilt	u	ons	ook	helpen	in	de	zoektocht	naar	mindblowing	koffiereceptjes?	Stuur	dan	
een	mailtje	naar	koffieverslaafden@vtk.be!	Tot	volgende	week!

Berichten  

 
 

 
 

News media • Innovative Technology • Entrepreneurship 

 
Twipe Young Graduate Program  

Two-year full-time program offering you the opportunity to uncover different technologies: 
back-end, front-end, AI, data engineering and DevOps. 

  
✓ Hands-on learning 

✓ Latest cloud and AI technologies 
✓ Impact from day one 

✓ Your development is in your hands 

 
Join our growing team 

jobs@twipemobile.com 
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Spelletjes

Kleurplaat

Binairo

Building the network for the Cloud
Let’s talk about some of the biggest themes driving tech, media and more 
specific the telecom sector. What are those big issues that keep senior industry 
leaders awake at night?  
Telecom networks have always been essential, but the lockdown have made 
telecom networks imperative. 

With great powers come great responsibilities, how do we keep the internet 
growing and secure. We see gaming traffic becoming the number one traffic 
source, but we see also an increase in gaming related cyber-attacks. 

Boosted by the working-from-home lockdown and the promise of 5G we see 
even more applications moving into the cloud (think about drones, wearables, 
AR/VR etc.). Network architectures, and business models too, are disrupted to 
accommodate these new applications.

Join the guest lecture organized by VTK and Nokia to grasp some hands-
on experience from Nokia experts working on a daily basis on cutting-edge 
of networks technology and catch a glimpse of the future of software 
development powered by AI and machine learning.

It is a great time to be software or hardware engineer:
this is the opportunity to design the future version of the internet.

Register here for the event
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