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DONDERDAG

Beste lezer

Ik denk dat je meer moet thesissen/studeren en minder Bakskes moet lezen. Hup 
aan de slag!!

Kusjes, 
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 Wekelijks loopje Blok 6

12u30 Muntwedstrijd Alma 3

13u00 Simple DIY Kot
12u30 Muntwedstrijd Alma 3

 Kiesweek 

 Kiesweek 

 Kiesweek 

 Lolploegennamiddag 

 Verkiezingsdag 



Kandidaat Praeseswoordje
Hey allemaal, ik ben Bram - kandidaat Praeses - van kiesploeg 

Vonken & Vries. Ter gelegenheid van onze kiesweek deze week neem 
ik de taak van onze grote leider Abraham over. Komende week staat in 

thema van studentenvertegenwoordiging, zowel op serieus vlak alsook op 
ontspannend vlak. Wij willen ons bewijzen. Daarom nodig ik jullie allen uit om 

deel te nemen aan onze evenementen. Neem zeker eens een kijkje op onze 
Facebookpagina "Kiesploeg Vonken & Vries". Ga zeker ook eens een wandelingetje 

maken in het Arenbergpark, want we hebben het fietspad nabij Alma 3 versierd 
in ons thema. Op het einde van de week - vrijdag 7 mei - hebben jullie de macht in 
handen. Vrijdag kunnen jullie jullie stem uitbrengen. Studentenvertegenwoordiging 
is een belangrijk gegeven, daarom roep ik jullie allemaal op om massaal te gaan 
stemmen. Op die manier is het volgende praesidium gedragen door alle studenten 
aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen.

Bram Devriese
Kandidaat Praeses VTK 2021-2022

Kandidaat Vicewoordje
Oei, ik zie je zo denken, die rosse haren zien er niet echt uit als Seba? Dat klopt! Deze 
week zal je het met mij moeten doen. Ik ben Liene, de kandidaat Vice van kiesploeg 
Vonken en Vries. Volgend jaar mag je mijn gezever hier iedere week ondergaan, 
tenminste als je voor ons stemt! Dat wil zeggen dat ik deze keer goede literatuur 
moet afleveren zodat je effectief een stem uitbrengt voor ons zeker? Ik kan het je 
zeggen, het is eens wat anders. De deadline van de Commubabes proberen halen in 
de plaats van zelf degene te zijn die de Praeses of Vice moet porren. Ik ben alvast 
een klein beetje trots op mezelf dat ik toch tenminste deze eerste deadline heb 
gehaald! Een heel pak trotser ben ik op onze prachtige kiesploeg, Vonken en Vries! 
Dit geweldige team heeft echt een prachtweek neergezet. Online radio, cavaboxen, 
pasta, biertjesfietstocht, een heuse vuilnisopruimactie, prachtige promo, draken in 
de bomen (ja ja, begin al maar te zoeken, ze zijn echt heel nice)… Ze deden het 
allemaal! Neem zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina 
@kiesploegvonkenenvries, volg ons op Instagram of speel een spelletje op 
onze site vonkenvries.vtk.be en natuurlijk, vergeet vrijdag niet je stem uit te 
brengen voor deze geweldig ploeg! Ik ben er zeker van dat ze stuk voor 
stuk gaan bijdragen om er volgend jaar ook iets moois van te maken.
Vele groetjes

Liene Drijkoningen
Kandidaat Vice-Praeses Intern VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN         18u00 - 19u00 GESLOTEN 

Dinsdag    GESLOTEN         GESLOTEN GESLOTEN 

Woensdag    GESLOTEN         13u00 - 14u00 GESLOTEN 

Donderdag    GESLOTEN         13u00 - 14u00 GESLOTEN 

Vrijdag         12u00-14u00         GESLOTEN    GESLOTEN
    

Wouterwoordje

Dag vriendjes, 

Met pijn in het hart moet ik meedelen dat na 3 jaar mijn VTK-tijden erop zitten. Na 
meer dan 8 edities van de Ir.reëel, zovelen Bakskes/banners/Facebook posts is 

het verhaaltje bij mij gedaan. Ik ga het zeer hard missen. Bedankt voor het zo 
trouw lezen de voorbije jaren, I appreciate it xox. Buiten dit gemis neemt ook 

de thesisdruk met de dag toe, dat is nog iets om naar uit de kijken voor de 
meeste onder jullie. Zorg dat je een goed onderwerp kiest, anders kan het 

wel eens "vies moeilijk" worden zoals we het in het Genkse zeggen. Het 
zelfde Genkse dat ook met de beker is gaan lopen afgelopen week, 

mooie tijden, mooie tijden. 

Voor de wijnfanaten: de wijn in de foto is Terres Destel, een zware 
aanrader, meer dan één fles zou ik wel niet doen... 

Tot weerziens



Events

MA & DO: 3/5 & 6/05: Muntwedstrijd | Alma 3

Er komt ons een boze tijd tegemoet. Niet enkel is de blok in zicht, maar we 
staan ook face-to-face met een ongeziene financiële coronacrisis. Net gelijk de 
Romeinen kan je best al je munten bijeenschrapen om je overlevingskansen 
te vergroten. Enkel degenen die de wegen van de munt kennen, gaan het 
redden. 

Degene die het meest munt bezit gaat het machtigst zijn. VTK wil jullie alvast 
een voorsprong geven. Geld groeit niet aan bomen, maar munt is wel gewoon 
een plant, close enough! 

Dinsdag 3 mei en donderdag 6 mei kan je je eigen muntplantje komen halen 
aan alma 3 van 12u30 tot 14u00. Deze kan je vervolgens stekken om zo 
veel mogelijk munten te hebben. 1 muntblaadje = 1 munt. Op 1 juli mogen 
jullie foto’s doorsturen van jullie muntplantjes en zo kunnen we zien wie er 
gewonnen heeft. Het evenement loopt tot na de blok zodat jullie tijdens het 
studeren ook een leuke afleiding hebben. 

Jullie krijgen van ons dus 1 stengeltje munt en hier ga je dus zoveel mogelijk 
munten uit moeten krijgen. Tactisch stekken is dus de boodschap. Telkens als 
je je munt stekt, ga je er ook een foto van moeten nemen zodat we kunnen 
zien dat je niet vals gespeeld hebt en ergens anders munt bent gaan halen. 
Potgrond is niet perse nodig, je kan ook perfect een doorzichtig flesje vullen 
met water en zo je muntplantjes stekken. Moeilijk hoeft het dus niet te zijn ;). 
(op youtube zijn veel handige filmpjes te vinden)

Tot dinsdag of donderdag en veel succes! 

DO 6/05: Simple DIY: spice up your kot! | In uw kot | 20u00

Denk je 'beter laat dat nooit' om je kot net dat ietsiepietsie gezelliger te maken? 
Komen je kotgenoten altijd gezellig hangen op jouw kot? Dan is de Simple DIY iets 
voor jou! Met weinig moeite heeft jouw kot er weer een leuke decoratie bij! Een 
mooie lamp in een pot, een bloempot van blik of een dartbord voor uren plezier? 
Aan jou de keus! "Maar ik weet niet hoe dat eruit zien?" Je kan foto's bekijken in het 

evenement! "Maar ik kan niet kiezen?" Geen probleem, neem gewoon alledrie! 
De inschrijvingslink zal in het Facebookevenement en op de site verschijnen. 

Het juiste materiaal zal je donderdag 6 mei in het Theokot kunnen komen 
afhalen. Na inschrijving kan je een mailtje verwachten met meer info! 

Materiaal afgehaald? Maken die handel! "Maar hoe?" Je vindt een 
superduper 'how to' filmpje in het Facebookevenement!

Tot dan! 



Events

ZA 24/04 - VRIJ 14/05: Existenz En Route | A Playful Parkway 
Manifest(ation) | Leuven

Tijdens deze visionaire en audiovisuele wandeling, die enkele 
ondergewaardeerde parken in Leuven speels met elkaar verbindt tot 
'parkway', bouw jij samen met ons mee aan een visie voor de stad van 
morgen. Dompel je onder in het wonderlijke leven waar we onmiskenbaar 
mee verbonden zijn! Haal je spelende zelf naar boven en laat je leiden 
door de rode markeringen en kubusvormige objecten - staaltjes van de 
toekomst in de stad van vandaag. Onderweg kan je bovendien op adem 
komen met wat vrienden in een van onze zitbubbels.

Benieuwd? Bestel dan snel jouw goodiebag door de form in te vullen op 
ons Facebookevenement en ontvang zo alle nodige info, onze kersverse 
Unité, zaadjes om zelf je groene vingers de vrije loop te laten… En wie weet, 
wat ontdek je nog allemaal?!

We nodigen je uit om ‘En Route’ te gaan, om dingen te veranderen, om te 
creëren, om te ervaren, maar bovenal: 

Let’s Manifest (~manifestare ‘to discover’) A Playful Parkway.



Events

DO 6/05: Facultair congres | In uw kot | 19u30

[ENKEL TOEGANKELIJK VOOR STUDENTEN AAN DE FACULTEIT 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN, KU LEUVEN]

Op 11 mei nemen de professoren Luc Sels en Jan Tytgat het tegen elkaar op 
om de rectorstoel van de KU Leuven te bemachtigen! 

Als studenten bepalen wij het beleid van de KU Leuven mee en hebben we 
vaak een doorslaggevende stem in de rectorverkiezingen 

De bedoeling van het Facultair Congres is om de discussie te voeren over 
beide kandidaten, waarbij we vooraf een objectieve toelichting zullen geven 
over het beleidsplan van beide kandidaten. De discussies zullen jouw een 
beter beeld geven over welke kandidaat het meest geschikt zal zijn om de KU 
Leuven de komende 4 jaar te leiden.

Kom daarom op 6 mei naar het Facultair Congres van VTK en breng jouw 
stem uit op je favoriete kandidaat-rector! Voor meer tekst en uitleg kan 
je altijd terecht op de volgende website: https://www.sturakuleuven.be/
rectorverkiezingen/ of bij onderwijs@vtk.be

ZO - WO 2-5/05: Kiesweek Vonken & Vries



Dat is de ambitieuze doelstelling van de BASF-groep, want als energie-intensief bedrijf
beseffen we maar al te goed dat BASF een groot steentje kan bijdragen aan de
uitdagingen van morgen. Een utidagende doelstelling ook want er is nog een heel
traject nodig aan onderzoek en innovaties in nieuwe technologieën en toepassingen
voor duurzame en hernieuwbare bronnen van energie. 

Als grootste chemieconcern neemt BASF
zijn verantwoordelijkheid. De climate talk

heeft zaken aan het licht gebracht waarvan
ik nog niet op de hoogte was zoals bvb

methaan pyrolyse om waterstof te
produceren. Daarnaast benadrukte de

presentatie de maatschappelijke bijdrage
die ik kan leveren door bij BASF te werken. 

De Climate Talk gaf een goed beeld van
hoe BASF zich engageert tot een duurzame

samenleving, in al haar facetten. Zero
emissie tegen 2050 is uitdagend. Er zal nog
heel wat studie- en denkwerk nodig zijn om

het doel te bereiken voor de chemische
industrie. Ik heb er vertrouwen in dat BASF

op goede weg is.

En wat dat juist concreet inhoudt? Dat kwamen
zo'n 30 ingenieurstudenten op 15/04 tijdens onze
climate talk te weten! Ilse Forrez, Specialist energy
en climate policy, gaf inzage in de evolutie van ons
productportfolio (wist je trouwens dat we sinds
1990 de emissie-intensiteit van onze producten
konden verlagen met 75%!) en nam de studenten
mee in de verscheidene onderzoekstrajecten en
pilootprojecten die lopende zijn zoals: elektrisch
verwarmde stoomkraking, methaan-pyrolyse voor
waterstofproductie en carbon capture & storage. 

Meer weten over hoe jij mee kan bouwen aan een
duurzame toekomst? Check onze carrièrewebsite
werkenbijbasf.be

Duurzaam aan de slag bij BASF

En hoe kijken de studenten naar onze initiatieven?

Ilse Forrez
Specialist energy policy

Berten
EM Engineerring UGent

Matthias
Chemical Engineering KUL

Netto nul CO2-emissies tegen 2050



Varia

Projectweek seksueel geweld

De afgelopen periode werden we met onze neus op de feiten gedrukt. Seksueel 
geweld overstroomt de media, meer dan ooit. 

Maar wat is seksueel geweld nu eigenlijk? 
Wie is er slachtoffer van seksueel geweld? 
Wat zijn die Zorgcentra voor slachtoffers na Seksueel Geweld? 

We vertellen je hier graag meer over met onze projectweek tegen seksueel 
geweld.

Wij zijn BeMSA Leuven, een vereniging die platform biedt aan enthousiaste 
studenten uit de gezondheidszorg om hun ideeën en visies betreffende 
gezondheidskwesties om te zetten in realiteit. We realiseerde ons echter snel 
dat seksueel geweld veel verder gaat dan gezondheidzorg alleen en dat wij als 
studenten tot één van de meest kwetsbare groepen behoren. Daarom betrekken 
we ook jou graag wij onze projectweek.

De eerste twee dagen van onze projectweek staan in het teken van de impact 
van seksueel geweld. Dr. Wuestenbergs en Ayke Gubbels van PUNT.vzw geven op 
3 mei een lezing over de gloednieuwe Zorgcentra voor slachtoffers na Seksueel 
Geweld. Op 4 mei geeft Sophie van Reeth een getuigenis over seksueel geweld. 
Diezelfde dag zal Prof. Dr. Keygnaert een webinar geven over wat seksueel geweld 
is, waar je terecht kan als slachtoffer en hoe we als omgeving kunnen helpen. 

De laatste dag van onze projectweek sluiten we af met een gratis online 
les zelfverdediging door Sandra Hogerdijk-Joannes. Deze les is gericht op 
weerbaarheid en preventie. Je leert situaties vermijden voor ze escaleren.

Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze evenementen van 3-6 mei. 
Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van BeMSA Leuven of via 

onderstaande QR-code.



Heb je dit jaar of vorig jaar aan een Belgische universiteit of 
hogeschool een masterthesis afgerond over verkeer en transport, 
veiligheid, transport en ruimtelijke planning, transporttechnologie of 
vrachtvervoer?

Als vooraanstaand studiebureau met nauwe banden met de KU 
Leuven willen wij innovatief onderzoek een duwtje in de rug geven! 
Klaar om met je onderzoek in de kijker te staan?
Meld je dan aan voor de TML-Thesisprijs 2021! Indienen kan tot en met 
21 juli 2021.

Je thesis zal nauwgezet beoordeeld worden door een jury van specialisten 
terzake. De drie laureaten zullen uitgenodigd worden om hun onderzoek 
te komen presenteren op een speciaal seminarie, waarop experten van 
TML en de KU Leuven aanwezig zullen zijn. Dit seminarie zal doorgaan 
op maandag 25 oktober 2021, in de kantoren van TML. Op dit seminarie 
zullen ook de prijzen worden uitgereikt:

Geldprijzen:
- 1000 euro (winnaar)
- 500 euro (tweede laureaat)
- 250 euro (derde laureaat)

Daarnaast voeren we ook promotie van je onderzoek:
- Persbericht
- Artikel in de TML-nieuwsbrief en op de website
- Exclusief artikel over elk van de winnende thesissen in het 
gespecialiseerde magazine 'Verkeersspecialist'

Thesis
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Random

This week in history
Maandag 3 mei
- 1992 - Evacuatie van 270 Amerikaanse burgers uit Sierra Leone vanwege de 
instabiele politieke situatie in het West-Afrikaanse land na de staatsgreep van 
kapitein Valentine Strasser.
- 1993 - Drie zwaarbewapende misdadigers ontsnappen uit de gevangenis van Sint-
Gillis in Brussel, waarbij verscheidene personen worden gegijzeld.
- 1999 - Een van de zwaarste tornado's ooit zorgt voor een spoor van verwoesting 
in de Amerikaanse staten Oklahoma en Kansas.
- 2001 - Imam Khalil El Moumni zegt in het tv-programma NOVA dat homoseksualiteit 
een ziekte is die de maatschappij schade toebrengt.
- 2006 - Vliegtuigcrash in de Zwarte Zee. Een Airbus A320 van Armavia, een 
Armeense luchtvaartmaatschappij, stort tijdens slecht weer in de Zwarte Zee. Alle 
113 inzittenden komen om.
- 2008 - Prinses Margarita trouwt met de jurist Tjalling ten Cate.
- 2013 - De vulkaan Etna komt op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
- 2017 - Beveiligers in Somalië schieten per ongeluk de minister Abbas Abdullahi 
Siraji dood, omdat ze hem aanzien voor een terrorist.
 

Dinsdag 4 mei 
- 374 - Atlatl Cauac wordt heerser van Teotihuacán.
- 1533 - Willem van Oranje wordt gedoopt.
- 1976 - De Treinramp bij Schiedam in Schiedam kost aan 24 mensen het leven.
- 1995 - Een vliegtuig met aan boord de hoogste directieleden van twee grote, 
Argentijnse en Chileense oliemaatschappijen stort neer vlak bij de Ecuadoriaanse 
hoofdstad Quito.
- 2013 - Een trein- en giframp bij het Belgische Wetteren kost een persoon het 
leven, doordat de kankerverwekkende stof acrylonitril vrijkomt.
- 2019 - Kroning van koning Rama X van Thailand.

De verwoesting in Oklahoma 
was compleet



Random 

Woensdag 5 mei
- 1292 - Verkiezing van Adolf I van Nassau tot koning van Duitsland.
- 1921 - Het parfum Chanel Nº5 wordt gelanceerd.
- 1948 - Pax Christi Nederland wordt in Utrecht opgericht.
- 1950 - Kroning van koning Rama IX of Bhumibol van Thailand.
- 1970 - In Nederland wordt de Nationale Kraakdag gehouden.

Donderdag 6 mei
- 1527 - Sacco di Roma, plundering door een huurleger van Duitse (voor een deel 
lutheranen) en Spaanse soldaten, waaraan de stad Rome ten prooi viel.
- 1960 - Prinses Margaret van Groot-Brittannië trouwt in Londen met de fotograaf 
Antony Armstrong-Jones.
- 1966 - De Britse seriemoordenaars Ian Brady en Myra Hindley worden veroordeeld 
tot levenslange gevangenisstraf.

Vrijdag 7 mei
- 558 - In Constantinopel stort de koepel van de Aya Sophia in.
- 1862 - Het centrum van Enschede wordt door brand verwoest.
- 1992 - Bij onlusten in Malawi komen tientallen mensen om het leven.
- 2013 - Bij een uitbarsting van de Mayon, een van de actiefste vulkanen op de 
Filipijnen, komen vier buitenlandse bergbeklimmers en hun Filipijnse gids om het 
leven.

De Hagia Sophia 





Maymays



 
   

BBBBBBB

Spelletjes
Binairo

Raadsel van de week

Wat kan praten, maar niet antwoorden?

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 Steven Van Campfort en mag een mailtje sturen 
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W10' om zijn 
prijs te ontvangen!

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



Spelletjes

@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


