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Beste lezer

Week 7 gaat helaas in code rood van start. We zullen dus een tijdje minder 
op de campus vertoeven. Wees niet getreurd, we voorzien weer enkele online 

activiteiten waar je je zeker zal amuseren. Geniet ervan.

Dikke kusjes
de Redactie
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20u00 Quiz der Heverleese kringen Online

12u45 VTK Bureau 4 Online

18u00 Wekelijks loopje Blok 6

20u00 Initiatiecantus Online

20u00 International Quiz Online



Praeseswoordje
'Iedereen geslaagd!' Mijn pronostiek voor de tussentijdse toetsen 

en het resultaat mocht het van mij afhangen. Helaas ben ik noch 
de persoon die de punten uitdeelt, noch de persoon die ze moet 

verdienen. De grijze hersencellen zijn bij de eerstejaars hopelijk nog 
iets rooskleuriger. De examens hebben best veel gemeen met de 

escape room die ik dinsdag mocht begeleiden: de organisatie probeert 
je rillingen te bezorgen, je sterkt jezelf met je cognitieve capaciteiten en 

een rekenmachine en uiteindelijk overleef je altijd.

Bij goed nieuws en slecht nieuws begin je altijd met het slechte. Vanaf vandaag 
(maandag) is zowat alles online te doen. Het hing al lang in de lucht, alleen 
kon niemand voorspellen wanneer de grote verstrenging er zat aan te komen. 
Nu het goede nieuws: wij gaan door. Fysiek waar het kan, online omdat het 
kan! In beweging blijven, hersencellen testen, babbeltjes slaan, studenten 
vertegenwoordigen, bedrijven ontmoeten en last but not least, je zangtalent 
tonen. Bekijk zeker aandachtig de agenda en laat je niet ontmoedigen door de 
berg maatregelen. 
De situatie creëert ook een opportuniteit voor een test. Koop jezelf eens een 
goed boek of gezelschapsspel, leg je smartphone of computer weg en geniet 
van de wereld rondom je. Snuif de buitenlucht eens op en indien je het scherm 
echt niet kan loslaten: Our Planet met David Attenboroughs' zwoele stem. <3 
Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Het is zover! We duiken noodgedwongen een tweede lockdown in en daar heeft 
niemand zin in. Ons sociaal leven valt voor een groot stuk stil en we moeten 
creatief zijn om ons niet te alleentjes te voelen.

Gelukkig hebben we al wat ervaring uit de vorige lockdown opgedaan :). Mijn 
lijstje “what to do in lockdown” luidt als volgt: bel af en toe eens iemand die je 
al lang niet hebt gehoord, zomaar, eens horen hoe het er mee gaat. Helemaal 
niet erg dat je die persoon al eeuwen niet meer gezien of gehoord hebt! Verder 
zijn wekelijkse videocalls met de familie en goede vrienden een dikke aanrader. 
We zijn dat online gedoe allemaal beu, maar eenmaal in zo een videocall is het 
toch altijd wel fi jn om iedereen nog eens te horen  :). 

Geniet ook van de rust die een lockdown met zich meebrengt. Drink een 
theetje en/of een soepje met een rustig muziekje op de achtergrond en 
kaarsjes verspreid over je kot. Maak een wandelingetje en neem de tijd 
om wat te dromen.
Aanvullingen aan mijn lijstje? Stuur ze gerust door naar vice@vtk.
be! Stay strong x

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot         Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN             GESLOTEN GESLOTEN

Dinsdag    GESLOTEN             GESLOTEN GESLOTEN

Woensdag    GESLOTEN             GESLOTEN GESLOTEN

Donderdag    GESLOTEN             GESLOTEN GESLOTEN

Vrijdag         GESLOTEN             GESLOTEN    GESLOTEN



Events

DI 3: Quiz der Heverleese kringen | In uw kot! | 20U00

Hebben jullie ook het gevoel dat jullie brains wat achteruitgegaan zĳ n van heel 
deze gekke COVID-19 situatie? Wĳ  alvast wel… Hoog tĳ d om daar verandering in 
te brengen!! Vorm een team van 4 slimme koppen en schrĳ f jullie in voor onze 
online quiz. Wĳ , de Heverleese kringen van Leuven, hebben ons best gedaan om 
prachtige quizvragen voor jullie samen te stellen, maar er is meer: we hebben 
namelĳ k ook gezorgd voor knalprĳ zen! Haal samen met je teamgenoten al jullie 
parate kennis boven en streef naar die top 3 om kans te maken op heerlĳ ke 
prĳ zen.

Nog steeds niet overtuigd? Een online quiz is niet compleet zonder online 
presentatie natuurlĳ k. Nu hebben wĳ  echt wel iemand heel speciaal voor jullie 
geregeld. Niemand minder dan Christian Jansen van ‘De Mol 2020’ zal onze quiz 
presenteren! Nu kan je niet anders dan inschrĳ ven, toch? See you there!

Jullie kunnen per team van 4 personen inschrĳ ven via onderstaande link. We 
vragen jullie om vóór maandag 2 november 12u in te schrĳ ven. Hierna zullen jullie 
van ons een mail ontvangen  met een bevestiging en verdere instructies. https://
forms.gle/GteLK556rRqeRvR89

WO 4: VTK Bureau 4 | In uw kot! | 12U45

Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelĳ ks op woensdagmiddag wordt 
georganiseerd om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen 
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur, 
GeBu…). Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tĳ dens 
een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder de 
input van de studenten? Een nieuw academiejaar betekent opnieuw een jaar vol 
interessante discussies over thema’s zoals studiekostenbeheersing, het onderwĳ s 
in coronatĳ den, de rectorsverkiezingen, en veel meer dat  op jou staat te wachten! 
Join ook onze VTK Onderwĳ s Facebookgroep! 

DO 5: Initiatiecantus | In uw kot! | 20U00

Het wordt toch wel eens tĳ d dat we onze eerstejaars de kans geven om 
het cantusleven te ontdekken. Dit kan weliswaar nog altĳ d niet fysiek, maar 
no worries: wĳ  brengen jullie een online alternatief! Ben je eerstejaar en 
heb je zin om eindelĳ k eens te leren cantussen? Spreek dan online af met 
je vrienden en misschien ook je peters en meters om je eerste geweldige 
cantuservaring te beleven! We geven je een korte uitleg over hoe cantussen 
werkt en vliegen er daarna ook direct in! C u there!



Events

DI 10: Online Cantus | In uw kot! | 20U00

Io vivat! Io vivat! Nostrorum sanitaaaas! Heb jĳ  dit ook gemist? Niet 
getreurd, want de online cantussen zĳ n terug! We blĳ ven dus ook niet bĳ  
de pakken zitten en vliegen er meteen in. Zet jullie voor dat alom zeer 
bekende computerscherm, neem u een menig pintje daarbĳ  en zing mee 
uit volle borst! Schenk vol dat pintje bier! Hef op dat pintje bier! Drink uit 
dat pintje bier! En vergeet niet: "Student zĳ n; dat wordt men niet, Student 
zĳ n; dat leert men niet! Student zĳ n; verleert men niet, dat is men, of men 
is het niet." EN WĲ  ZĲ N HET! Hou het Facebookevenement of de VTK-site 
in de gaten voor de meet-link! 

DI 17: Stagebeurs | In uw kot! | 14u00

Zit jĳ  in je derde bachelor of je eerste master, maar heb je nog geen idee 
wat je wilt gaan doen na het afstuderen? Misschien weet je dit wel al 
en wil je al wat meer werkervaring opdoen? Een stage is hier de ideale 
opportuniteit voor! Kom zeker naar de Stagebeurs op 17 november om 
met verschillende bedrĳ ven te praten die geïnteresseerd zĳ n en stages 
aanbieden. Maak je geen zorgen om Corona, want dit hele event zal online 
aangeboden worden!

Laat dit de perfecte kans zĳ n om jou warm te maken voor een bepaalde 
sector of job. Spark your passion!

MA 16 - DO 19: Student Entrepreneurship Week | In uw kot! | 14u00

Ben je geïnteresseerd in start-ups en ondernemerschap? Dan nodigen 
VTK, Ekonomika en AFC jou graag uit op de eerste editie van de Student 
Entrepreneurship Week! Met deze week boordevol online interactieve 
evenementen kan je de ware ondernemer in jezelf naar boven halen. Wil 
je weten welke evenementen we zullen organiseren? Scan dan zeker de 
QR-code!



Events

MA 16-DO 19: Bloedserieusweek

Beste studenten, donoren en bĳ na-donoren

Van 16 tot en met 19 november is het weer tĳ d om een beetje van jezelf te 
geven en zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de 
held van de dag, want dat bloed is levensnoodzakelĳ k voor vele mensen! 
Als dank voor je heldendaad krĳ g je een goedgevulde goodiebag. Helemaal 
overtuigd? Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag doneren 
via rodekruis.be/donorzelftest en schrĳ f je vervolgens in via bloedserieus.
be/nl/steden/leuven (inschrĳ ven is verplicht!). Meer info via Facebook: 
Bloedserieus Leuven.

Waar?

Doneren kan op de volgende tĳ dstippen en locaties:

Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? 
Stuur ons zeker een berichtje!

Tot dan!

Het Bloedserieusteam



Berichten

De kracht van creatie 

Beste innovator,

Wij zijn Samory en Jens, twee schoolmakkers en designers. Net zoals jullie zijn wij 
bezig met creatie en innovatie. Hierdoor zijn we samen op het idee gekomen om 
innovatie een extra duw in de rug te geven.

Omdat jullie hier dagelijks mee bezig zijn, willen wij mensen zoals jullie de kans 
geven hier helemaal voor te gaan. Dit door bepaalde resources goedkoop en 
laagdrempelig aan de man te brengen.

Hoe willen we dat doen? Met Craftermatch gaan we een community platform 
starten dat iedereen de kracht van creatie geeft door bepaalde technologieën 
toegankelijker te maken. Craftermatch brengt particuliere eigenaars van 3D printers 
in contact met personen die iets willen printen. Met een netwerk dat vraag en 
aanbod van 3D printers samenbrengt, kunnen we overal zijn en veel goedkoper.

Natuurlijk is het daarbij noodzakelijk dat dit platform effectief een meerwaarde is. 
Om dat te weten te komen, zouden wij verschillende doelgroepen zoals jullie graag 
enkele vragen stellen. 

Geef ons eenvoudig jouw feedback met onze korte vragenlijst door de QR-code 
te scannen of via de link www.craftermatch.com. 

Wie weet ben jij de persoon die dankzij Craftermatch dingen zal kunnen realiseren 
die anders net buiten bereik lagen.

Samen zijn we de kracht van creatie!



Inschrijvingen Learning Garage 2020-2021

Voor het vierde jaar op rij organiseert KU Leuven KICK samen met Cronos Leuven in het 
tweede semester het extracurriculaire programma Learning Garage. Het innovatieve traject 
geeft studenten de kans om te proeven van nieuwe technologieën en kennis te maken met 
ondernemerschap. Ieder jaar wordt er gewerkt rond een nieuwe technologie, dit jaar worden 
de studenten ondergedompeld in de wereld van artificiële intelligentie.  

Learning Garage editie 2021 daagt studenten uit om een business case op te bouwen rond de 
innovatieve technologie van artificiële intelligentie, samen met een team van interdisciplinaire 
studenten. De teams worden samengesteld over de faculteitsgrenzen heen, op een zo divers 
mogelijke manier. Het programma is zo opgebouwd dat studenten uit alle studierichtingen 
kunnen deelnemen, aangezien geen enkele voorgaande technische kennis of business kennis 
vereist is. 

Gedurende vijf hands-on sessies tijdens het tweede semester worden de studenten 
ondergedompeld in de wereld van innovatie en ondernemerschap en doorlopen ze het 
volledige proces van brainstormen tot idee-creatie. 

In de eerste sessie starten de studenten met een introductie rond de technologie en leren ze 
hun team beter kennen. Tijdens een mini ‘tech fair’ kunnen de studenten letterlijk de technologie 
aan het werk zien en kennismaken met bedrijven die reeds succesvolle AI concepten uit de 
grond stampten. De tweede sessie staat volledig in het teken van brainstormen om in de 
daaropvolgende sessie van een leuk idee een realistische (doch fictieve) businesscase uit te 
werken. Daarna volgt nog een optionele pitchsessie, waar experten de teams kunnen helpen 
om het presenteren van hun idee naar een hoger niveau te tillen. Die extra presentatieskills 
kan het team dan in de finale sessie gebruiken om de jury helemaal omver te blazen. Het 
winnende team gaat naar huis met een leuke prijs en wie weet zelfs de kans om hun idee 
verder uit te bouwen? 

Learning Garage is een verrijkend traject voor alle studenten. Naast een hele reeks soft & hard 
skills, leren de studenten ook nieuwe mensen en gelijkgestemden kennen, leren ze meer over 
de toepassingen van de innovatieve technologie en nemen ze enkele belangrijke, universele 
ondernemersvaardigheden mee naar huis. Het programma is ideaal voor al wie een eerste 
keer wil proeven van ondernemerschap en innovatie. 
Heb jij zin om dit jaar deel uit te maken van Learning Garage? Inschrijven kan nog tot en met 
20 november. Meer info: www.kuleuven.be/learninggarage

Berichten



Berichten

Join our world of technology 

Who are we looking for?

Join us on 12 or 13 November for our virtual Technology Day if you are graduating in 
2021 and have a strong interest in technology.

You don’t need a technical background or specialisation. We are looking for bright 
minds who want to launch their career in a dynamic environment and help our 
clients succeed.

What can you expect on this virtual selection day?

You’ll get a taste of life at Deloitte, discover all the many exciting opportunities we 
offer in tech, and meet your future colleagues during this virtual get-together.

Take the first steps toward a challenging and rewarding career in a young, dynamic 
environment.

Register here :



Bosch Future Mobility Challenge 2020

Dear students

We are happy to invite you to the fourth edition of Bosch Future Mobility Challenge, 
competition that will take place on 16th May 2021 in Cluj-Napoca, Romania. If you 
are a bachelor or master student and are interested in developing autonomous 
driving algorithms on 1/10 scale vehicles that we will provide, then this competition 
is for you.

In 2021 we will have participants from over six European countries, and the first 
prize of 4500 EUR can only motivate you to create the perfect autonomous driving 
car. The accommodation at the final phases, will be ensured by Bosch Engineering 
Center Cluj.

Are you ready for the 2021 edition? Team up, and let us know via onderwijs@vtk.be 
if you would like to participate! Prof. dr. ir. Georges Gielen or one of his PhD students 
will become your mentor. You have to register by 8th of November 2020 on www.
boschfuturemobility.com!    

In the meantime, you can get a glimpse of what the atmosphere of the 2019 finals 
was, in our after-movie at: https://boschfuturemobility.com/videos-2019/ . 

 

Bosch Future Mobility Challenge 2020 finals will take place, this year, on the 18th 
of October, with the after-movie coming very soon. For any additional information 
please contact us on: futuremobilitychallenge@bosch.com

Halloween



Foto

Fotoreportage

Sollicitatietraining

Beachvolleybal

Never Stop the S(up)port



Halloweenpompoen maken

Wat is Halloween zonder prachtige, uitgeholde pompoenen? Niets anders dan een 
alledaagse weekdag. Dus hierbij een uitgebreid stappenplan om jouw originele 
pompoen te maken!

Stap 1 : Pompoen kiezen
Eerst en vooral kies je best voor een pompoen met een platte onderkant; zo kan hij 
namelijk goed recht blijven staan! Ook het formaat gaat veel bepalen. Ben je nogal 
klungelig en geen pietje precies? Neem dan best een grote pompoen, zo moet je 
geen al te fijne lijntjes snijden.

Stap 2 : Pompoen uithollen
Snij de bovenkant van je pompoen en begin met een lepel / vork  / mes maar uit te 
hollen. Hoe leger je pompoen, hoe beter! Tip : een ijsschep werkt ook goed!

P.s. : hou je vruchtvlees bij, daar kan je nog vanalles lekkers mee maken. 

Stap 3 : Tekenen maar
Het makkelijkste is om eerst met een stift je sjabloon te tekenen zodat je goed 
weet waar te snijden, maar voor de ervaren pompoengraveerders is freestylen ook 
toegestaan.

Weet je niet zo goed wat je moet uitsnijden? Hier onder zijn wat afbeeldingen ter 
inspiratie.

Halloween

Heb je geen pompoen? Probeer het 
dan met een paprika! (shout-out naar mijn 
creatieve vrienden voor de foto)



Wat nu met die pompoen van hiernaast?
Mocht je het stappenplan van hiernaast gevolgd hebben, zit je nu met een hele 
hoop vers vruchtvlees over. Hiervoor zijn er een heleboel recepten te vinden, maar 
ik ga je mijn favoriete recept verklappen : POMPOENSOEP!

Wat heb je nodig?
- Het vruchtvlees van 1 pompoen 
- 2 wortels
- 1 ui of 2 sjalotjes
- 2 tenen knofl ook
- 400ml kokosmelk
- 500ml groentebouillon
- Peper en zout
- olijfolie

Snijd het vruchtvlees in blokjes en doe hetzelfde met de wortel. Zorg dat de stukjes 
pompoen en wortel ongeveer even groot zijn, dan gaart het gelijkmatig.

Verhit wat olijfolie in een grote pan. Voeg de gesnipperde ui en fi jngesneden knofl ook 
toe en laat een paar minuutjes stoven. Voeg dan de pompoen- en wortelblokjes 
toe en bak een paar minuten mee. Voeg dan de groentebouillon toe en kook de 
groenten in zo’n 20 minuten zacht en gaar.

Zet dan het vuur uit, voeg de kokosmelk toe en pureer het geheel in de staafmixer. 
Wil je je soep wat dunner, voeg dan wat water of bouillon toe. Breng het geheel op 
smaak met peper en zout wanneer de soep mooi glad is geblend.

Halloween
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Woordzoeker
Spelletjes

De TTT's zijn achter de rug en iedereen wacht (vol spanning) op de resultaten. 
Ben jij nu al benieuwd naar hoe deze bij jou zijn verlopen? Het eerste woord dat 
je tegenkomt in de woordzoeker beschrijft de resultaten van jouw TTT's. ;)
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Spelletjes
Droedels

Raadsel van de week

Zoals jullie waarschijnlijk al wel gemerkt hebben, is het Bakske helemaal in het 
thema van Halloween! En wat is Halloween zonder pompoenen? Hoeveel pom-
poenen tel jij in dit Bakske?

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 Sofie Becuwe en mag een mailtje sturen naar 
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W6' om haar 
prijs te ontvangen!




