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DONDERDAG

     Beste lezer

We hopen dat jullie allemaal een beetje hebben kunnen genieten van 
de paasvakantie. Om deze laatste weken opnieuw te kunnen starten met 

studieontwijkend gedrag bieden we graag weer een Bakske aan!

Kusjes,
De Redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 Wekelijks loopje Blok 6

 Existenz en route 

 Ribbetjes en jachtseizoen 

20u00 Battle of the Engineers Leuven

 Theokot picknick Theokot

12u30 VTK Bureau Online



Praeseswoordje
Wat voor de gewone man een ‘paaspauze’ was en voor menig student 

een ‘paasblok’, werd voor sommigen een ‘paasvergadering’. Dat feit zal je 
hopelijk niet meer verbazen en als het dat wel deed, geef ik je graag nog 

eens de reden: RECTORVERKIEZINGEN! Ik zou langs deze weg graag Stura, de 
andere FO-voorzitters en in het bijzonder Enes willen bedanken voor zo’n schoon 

gevulde agenda de afgelopen twee weken. Genoeg meligheid, back to business. De 
campagneperiode gaat van start en de twee kandidaten zullen uit de startblokken 

schieten om naar je stem te dingelen. Twee adviezen: laat je informeren - door VTK, 
Stura … - en laat je stem horen op het facultair congres op 6 mei!

Nu lijkt het alsof ik helemaal niets anders gedaan heb :o, wat ook weer niet waar is. Ik heb mij 
laten verrassen met een driedaagse (Vlaamse) Ardennen: glooiende landschappen, schijnende 
zon - met af en toe regen - en vooral veel frisse lucht. Aanrader om ook eens een mobilhome 
- of ander vervoermiddel - te huren en de natuur op te zoeken, gezellig te koken op een 
gasvuurtje en gezelschapsspelletjes te spelen. Ik droom bijna alweer weg van er tussenuit te 
zijn - first things first - we vliegen er weer vollenbak in!
En hoe kan dat beter dan een intense strijd der ingenieurs?! Laat samen met ons 
zien dat we Industria en LBK beide een poepie kunnen laten ruiken en de studenten 
ingenieurswetenschappen de beste zijn - toch op zijn minst in stadsspelletjes! Zin dus om de 
beentjes te strekken en met enkele vrienden wat knotsgekke opdrachten te doen? Meer info 
is te vinden op on.vtk.be/ingenieur!
Om af te sluiten twee adviezen van Toon - gerijpt en op leeftijd - Verhaegen. Ben je het alleen 
studeren beu? Zitten de bibs vol? Geen zin om buiten te komen of vroeg op te staan? Toch 
nood aan sociaal contact? Open een Google Meet/Discord/Teams/ZOOM/… en zet elkaar als 
stille achtergrond voor een verhoogde efficiëntie! Werkt het niet en nog steeds geen zin? 
Schenk jezelf een Vermouth van de Delhaize! Goed voor je portemonnee, minder voor je lever. 
Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Hop, daar is ie dan, de laatste rechte lijn naar de verlossing! Of ik het hier nu over 
het academiejaar of de coronacrisis heb, laat ik even in het midden, misschien wel 
over beiden ;). Er is alleszins licht aan de horizon en dat vind ik een fijn gevoel. Laten 
we dan ook allemaal nog even doorzetten, samen kunnen we dat! 

Waar houden we ons dan mee bezig in de tussentijd, hoor ik u zich afvragen? De 
komende week alvast met Existenz En Route. Een Existenzweek zit er dit jaar niet in, 
maar Existenz is niet bij de pakken blijven zitten en heeft voor u een interessante 
wandeling in elkaar gestoken. Wandeling is eigenlijk een understatement, want 
het is veel meer dan dat. Neem snel een kijkje op het Facebookevent, want 
uiteindelijk kunnen zij het toch een stuk beter uitleggen dan ik ;p.

Verder valt er deze week te genieten van een heerlijke picknick, af te 
halen in het Theokot, waarna we met een gevulde buik de strijd om de 
titel “beste ingenieurskring” (Battle of the Engineers) zouden moeten 
kunnen winnen!

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

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

Dinsdag    12u00 - 14u00        GESLOTEN GESLOTEN 

Woensdag    12u00 - 14u00        13u00 - 14u00 GESLOTEN 

Donderdag    12u00 - 14u00        13u00 - 14u00 GESLOTEN 

Vrijdag         12u00 - 14u00        GESLOTEN GESLOTEN 
    

MAG WEER OPEN!
Bestel je broodje op vtk.be/shop



Events

WO 21: Battle of the Engineers | 20u00 | Leuven

Vele jaren leefden alle ingenieurs in vrede samen ⚙ 🔬📡. Nu is het tijd om voor 
eens en voor altijd uit te maken wie de strafste der ingenieurs zijn � . Kom de 
eer van je kring verdedigen in ons fantastisch stadsspel 🌆. Ben je creatief, slim of 
sportief? Dan hebben wij jou nodig! � 

For many years, all engineers used to live together in peace ⚙ 🔬📡. The time has 
come to decide once and for all who the best engineers are 
 . Defend the honor 
of your student association in our fantastic city game 🌆 . Are you creative, smart 
or sporty? Then we need you! � 

DI 20: Finale onthaalactiviteit 
Dit minder leuke corona-jaar afsluiten met een superleuke laatste 
onthaalactiviteit? Dat zijn we zeker wel van plan! Deze laatste onthaalactiviteit 
wordt een specialletje. De activiteit zelf zal een groot spel zijn genaamd 
jachtseizoen. Samen met een groepje ga je op jacht naar/op de vlucht van een 
andere groepje. Winnaars krijgen uiteraard een prijs! Ken je het spel niet? Geen 
probleem! Na je inschrijving geven we je nog genoeg uitleg! Je kan bij deze 
activiteit ook een vtk eetbox bestellen. Deze kan je ophalen aan het theokot 
tussen 16u en 18u op de dag zelf en voor het spel klaarmaken. 

Inschrijven kan vanaf 14 april 12u tot 16 april 24u via de vtk website! (Link wordt 
later nog gedropt)

C u then! Xoxo Onthaalteam



Events

DO 22: VTK Bureau | 12u45 | Online
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 rectorverkiezingen 
dit jaar, en veel meer dat op jou staat te wachten! Join ook onze “VTK 
Onderwijs” Facebookgroep! 



Reclame

Ineos Campus Cup 

Zin in een training met profrenner Laurens De Plus van @INEOSGrena-
diers? Stel een ploeg samen via Strava en trap je een weg naar eeuwige 
roem in de INEOS Campus Cup 2021! Inschrijvingen en alle info vind je op 
www.ineos-campus-cup.be 

Veel succes!

Deloitte - Share A Pizza

What is the link between optimising business processes and creating a 
pizza? The answer will be revealed at our Share A Pizza event on 29 April! 
So if you’re graduating in 2021 and can’t wait to make an impact with SAP, 
register now to enjoy some deliciousness and insights in the comfort of 
your home.





Faculteit

Keuzedag hoofd- en nevenrichtingen

Voor de starters van de bachelor burgerlijk ingenieur:
Op woensdag 28 april organiseert de faculteit een online infomoment over de keuze 
van hoofd- en nevenrichting; noteer deze dag alvast in je agenda!

Het programma en meer informatie vind je op https://eng.kuleuven.be/studeren/
keuzemomenten/online-keuzedag/programma.

Je leest er de brochure (pdf op de website) en je schrijft je in bij de community op 
Toledo (ook link op de website).

De vicedecaan onderwijs geeft er ook uitleg over de keuze in een presentatie, en je 
vindt er extra de informatie per opleiding.

Op 28 april zijn er chatsessies over de hoofd- en nevenrichtingen, op 29 april over de 
extra masteropleidingen.

Succes!



Memes
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Droedels

Spelletjes
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Spelletjes

Raadsel van de week

Wat is het enige getal waarvan de letters in opklimmende alfabetische 
volgorde staan?

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 Jilmen Quintiens en mag een mailtje sturen 
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W8' om 
zijn prijs te ontvangen!

Sudoku

Verantwoordelijke uitgever: Liene Drijkoningen i.o.v. VTK Ondersteuning vzw, 
Studentenwijk Arenberg 6 bus 1, 3001 Heverlee, tel.: +32 (0)16 20 00 97, Ond. nr.: 

0479.482.282, RPR Leuven, vtk@vtk.be, http://www.vtk.be



@VTK@VTKLeuvenLeuven

Volg ons nu ook Volg ons nu ook op TikTok!op TikTok!Volg ons nu ook Volg ons nu ook op TikTok!op TikTok!

@VTK@VTKLeuvenLeuven


