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DONDERDAG

Beste lezer,

Hopelijk zijn jullie allemaal bekomen van de cantusweek want zoals jullie 
kunnen zien, is de derde week van dit semester rijkelijk gevuld! Warm die benen 

alvast maar op want deze week gaat de BOTS weer van start!

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

12u30 Doopboekjesverkoop Theokot
ZONDAG

19u00 Infosessie Batavierenrace TTI

17u00 Massacantus dHK Alma 3

20u00 Jobfair Track Theokot

12u30 Doopboekjesverkoop Theokot

19u30 PAL Tutoropleiding QDV

22u00 Peaky Blinders party 't ElixIr 

20u30 Wekelijksloopje Blok 6 

17u00 Doopontmoeting Aula Jean Monnet
20u00 Studentenlezing II 

20:36 VTkuDkWiS 200G 00.01

12u45 VTK Bureau 6 ELEC 01.57

21u00 Proffentap 't ElixIr



Praeseswoordje
Liefste vrienden van het mooie leven

Vorige week werden jullie oogjes met de dag kleiner en de cantussen 
rustiger, maar wat was het weer een fantastische cantusweek! We laten 

de letters X en Y achter ons en kijken nu al reikhalzend uit wat voor plezante 
cantussen er zullen komen met de letter Z. Hopelijk hebben jullie dit weekend 

wat kunnen uitrusten want deze week staat er de Massacantus der Heverleese 
Kringen op de planning. Tijdens de X vs. Y Chromosoom Cantus hebben de dames 

en de heren het fantastisch gedaan en gestreden voor wie het sterkste geslacht 
is. Dinsdag bundelen we onze krachten om Heverlee te tonen dat VTK’ers de beste 

cantusgangers zijn!
Om taferelen zoals tijdens de X vs. Y Chromosoom Cantus te voorkomen -gaande van 
twee ambulances (hopelijk alles ok met jullie!), spauwen in kannen (waaruit nog uit 
gedronken is?!?!) en koten die onder water lopen omdat men in slaap valt in de douche- 
hier wat tips om jullie voor te bereiden. Alles begint met een goei fondke: durum, pizza, 
lasagne… Eigenlijk alles dat koolhydraten en vetten bevat want dat vertraagt de alcohol 
absorptie. Zorg wel dat je ruim een uur op voorhand eet want anders kan je eerste pint je 
wel eens heel slecht bevallen. Om je woensdag iets draaglijker te maken is het belangrijk 
om goed te hydrateren doorheen de dag, en dus niet enkel woensdag want dan is het 
eigenlijk al te laat. Heb je woensdag toch katerwater nodig? Theokot is the place to be!
Voila, dit zijn m'n tips. Hopelijk zijn jullie er iets mee en vergeet alvast geen vrije versies 
te bedenken. Tot dinsdag!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Meestal zever ik mijn halve pagina gewoon vol met een heleboel onzin. Deze keer wil 
ik echter van de gelegenheid gebruik maken een oprechte boodschap over te brengen. 
Het is namelijk deze week (van zondag 27/2 tot zaterdag 5/3) Week van de Vrijwilliger. 
En al onze VTK vrijwiliggers verdienen het dan ook om eens in de aandacht gezet te 
worden. Want het vullen en lay-outen van dit Bakske, het openhouden van Theokot, 
de broodjes die gesmeerd worden, de pinten die getapt worden in Fakbar ’t ElixIr, 
Angela die over de campus rondhobbelt, alle talloze activiteiten, van het prille idee 
tot de opruim van de laatste spauw, elk contact met een bedrijf dat je aan een job 
moet helpen, alles wat je dan ook maar kan opnoemen, wordt volledig gedaan door 
vrijwilligers. Enthousiaste studenten die dit engagement opnemen naast hun studies. 
Ik ga in eerste instantie dan ook het praesidium bedanken, want zij zijn de mensen die 
elke dag opnieuw opstaan om dit allemaal voor jullie op poten te zetten en ik zie mijn 
Vonkjes daar toch wel supergraag om! Zonder hen zou er geen ploeg Vonken&Vries zijn 
en zou ik geen Vice zijn en tot hier toe ben ik heel gelukkig dat ik zo een fantastisch 
jaar mag meemaken! Maar natuurlijk bouwt VTK niet alleen op het praesidium. Er 
zijn ook een heleboel vaste medewerkers, werkgroepen en jaarwerkingen die 
zich inzetten voor ons en meer nog voor jullie, voor hun medestudenten. Ook 
zij verdienen zeker weten een shout-out. Als je dus iemand met een blauwe 
jas met schild tegenkomt deze week (of iemand waarvan je weet dat ze zich 
ook inzetten als vrijwilliger), als je iemand ziet shiften op een evenement, 
geef ze dan zeker eens een schouderklopje of dikke knuffel en een 
welgemeende dankjewel. Dat verdienen ze meer dan een beetje en af 
en toe mag dat dan ook gezegd worden!

Liene Drijkoningen
Trotse 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		 			12u30-14u00
	 	 	 	 	 	 	 			18u00-19u00 
           

Donderdag    10u30-18u00	 	 21u-...u	 				 			12u30-14u00	&		
	 	 	 	 	 	 	 			18u00-19u00	 	
      

 
   

BBBBBBB

Cursusdienst:
Vanaf deze week 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

Zoals  de  vorige  weken  reeds  het  geval  was,  verblijden  we  jullie  ook  deze  week  met 
een VTK 100-tekstje geschreven door een niet nader genoemde oud-praeses.
Omdat het niet iedere week een veel te lang epos moet zijn over het stu-
dentenleven of, meer waarschijnlijk, het fragiele ego van een praeses, 
leek het gepaster om voor de verandering eens een échte held van VTK 
in de kijker te zetten. En wat is er beter om heldendaden te vatten dan 
het lyrisch zoetgevooisde keurslijf van een haiku? Antwoord: Just niks!

Daarom dus bij deze:

Ode aan een onbezongen held van Blok Zes

Leven op de Zes
Zelfmedelijden ten top
Rudy poetst pompbak

Een dikke 7 jaar na datum zou ik bij deze Rudy nogmaals 100.000x wil-
len bedanken om, ongevraagd & onaangekondigd, mijn pompbak te kuisen, 
terwijl dit helemaal niet in zijn takenpakket zat. Het lijkt zo neergeschreven 
iets banaals, maar op doodvermoeide momenten tijdens een praeses-
jaar, waarbij ik toch wel zéér veel zelfmedelijden had en compleet dis-
functioneel werd, was dat los het allergrootste geschenk uit de hemel.

Beste studenten, de volgende keer als jullie kunnen genieten van een 
(goedgeorganiseerd) VTK-evenement, denk dan bij het drinken van uw 
gratis pint ook maar eens aan Rudy, die al minstens 20 (of was het nu 
30?) jaar VTK mee rechthoudt en dus mede die gratis pint mogelijk maakt. 
Helaas komen ook aan de grootste legendes ooit een eind en zal Rudy in 
de komende jaren heel jammerlijk op een zuurverdiend pensioen gaan. 
Zwarte dagen, ramp & weespoed zullen vanaf dan 
aanbreken voor VTK, wanneer deze robuuste hoek-
steen uit het VTK-fundament wordt weggerukt. Laat 
ons daarom in de tussentijd nog ten volste genieten 
van Rudy zijn aanwezigheid op de campus! Rudy, 
namens 100 jaar VTK (al loopt ge nog nét niet zo 
lang hier rond), enorm bedankt om VTK al die jaren 

draaiende te houden en altijd zo’n topkerel ge-
weest te zijn en hopelijk altijd te blijven zijn!

Lucas Vanlaer
Praeses VTK 2015-2016





Events

MA 28/02 - WOE 09/03: Battle of the students 

Vanaf	volgende	week	maandag	28	februari	is	het	weer	tijd	voor	de	
Battle	Of	The	Students	-	The	Strava	Edition.	Dan	gaan	we	de	strijd	
weer aan tegen alle andere studentenkringen in Vlaanderen om de 
beste te worden in het fietsen en lopen.

Wat:	Fiets	wandel,	en	loop	zoveel	mogelijk	kilometers	tussen	28	
februari en 9 maart.

Hoe: Maak je lid van onze fiets- en loopclub op strava en zet je 
activiteit zeker op openbaar zodat het meetelt in het klassement. 
Gebruik in de titel of neventitel #BOTSVTK

loopclub VTK: https://www.strava.com/clubs/327720

fietsclub VTK: https://www.strava.com/clubs/877330

Belangrijke details:

- als je wandelt, laat het dan zeker op loopactiviteit staan, enkel zo 
telt het mee.

- Je kan maar in 1 loop- en 1 fietsclub zitten dus je kan niet en voor 
LBK lopen en voor VTK want dan telt het voor geen enkele club mee.

-	In	de	loop	van	de	weken	komen	er	nog	extra	challenges	bij	dus	
houd zeker het facebookevenement in de gaten.

Gaan we net zoals vorig jaar laten zien dat VTK Leuven gewoon de 
beste is en kei hard gaan voor die overwinning?! Yes, WE GONNA DO!!

Als	er	nog	vragen	zijn,	shoot!	En	anders	tot	op	de	roads	volgende	
week! 

MA 28/02: Infosessie Batavierenrace | 19u00 | Theokot

Wij	 hebben	 de	 24	 urenloop,	 Nederland	 de	 Batavierenrace,	 en	 dit	
jaar	 laten	wij	hun	 zien	hoe	 je	moet	 lopen.	Het	 grootste	Nederlandse	
studentenevenement bestaat uit een aflossing van 25 mannen en 
vrouwen die elk tussen de 3 en 10 km lopen tussen de universiteit van 
Nijmegen	en	de	universiteit	van	Twente.	Achteraf	 is	er	natuurlijk	een	

gigantisch feestje waarop elke ploeg uitgenodigd is.

Interesse? Kom zeker af naar de infosessie!

De Batavierenrace loopt van 29 t.e.m. 31 april (inclusief 
feestje).



Events

MA 28/02 & VRIJ 7/03: Jobfair Track | 20u00 | Quadrivium

De Jobfair komt er weer aan en wat is een betere voorbereiding 
daarop dan deelnemen aan de o zo waardevolle Jobfair Track? Door 
dat ingenieuze brein van jou te combineren met de nodige soft skills 
ben	jij	dé	schakel	die	je	droomwerkgever	mist!	Volg	de	Jobfair	Track,	
kom te weten hoe je het beste uit jezelf haalt (en dat vooral toont 
aan	bedrijven)	en	stap	met	een	voorsprong	richting	de	Jobfair!	

Op maandag 28 februari en maandag 7 maart organiseert VTK vier 
workshops	om	je	persoonlijke	ontwikkeling	te	boosten	en	je	voor	te	
bereiden op de Jobfair. Kom zeker af en geniet naast de workshops 
ook	nog	van	een	receptie	samen	met	de	bedrijven.	Studenten	die	de	
hele track volgen, ontvangen ook een exclusieve Parker pen “to seal 
the deal” op de Jobfair!

Let op: de workshops worden in het Engels gegeven!

28 februari:

• 20u15  Prepare your paperwork (LinkedIn, cv en motivation letter) by 
PwC

• 21u15  Personal branding by Exellys

7 maart: 

• 20u15 Presenting yourself during an interview by Capgemini 
Engineering

• 21u15 Team effectiveness by ExxonMobil

Registreer je via de QR-code of via https://on.vtk.be/jobfairtrack



Events

MA 28/02: PAL Tutoropleiding | 19u30 | TTI

PAL thermo zoekt enthousiaste tutors 

PAL is jullie ondertussen allen bekend. Na de mega populaire PAL 
mechanica, is er nu ook PAL thermodynamica! PAL kan niet doorgaan 
zonder tutors en 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 maandag 28 februari om 
19u30 een tutoropleiding waar we kort zullen uitleggen 
hoe de sessies 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). Na de 
tutoropleiding is er ook nog een kleine receptie. Moest 
je	nog	twijfelen,	dan	ben	je	ook	zeker	welkom	op	de	
tutoropleiding.	Schrijf	je	in	via	onderstaande	QR	code.	Heb	
je nog vragen, mail naar pal@vtk.be.

DI 1/03: Peaky Blinders Party | 22u00 | 't Elixir

Vind je het net als ons zo jammer dat de beste serie op Netflix 
ten	einde	loopt.	We	hebben	het	natuurlijk	over	de	topserie	“Peaky	
Blinders”. Daarom toveren we op dinsdag 1 maart de mooiste kelder 
van Leuven ’t ElixIr om naar de legendarische pub The Garrison.  
Geniet net zoals Tommy Shelby, Polly Gray en Arthur Shelby van Gin 

en Whisky, speciaal voor dit epische feestje aan een “crimineel 
lage”	prijs.	

Iedereen die in thema verkleed komt zal de avond extra 
goed kunnen inzetten met een mooie beloning. 



Events

DI 1/03: Massacantus der Heverleese Kringen | 17u00 | Alma 3

Kom dat zien! Kom dat zien!  Het circus is gearriveerd op het plein 
voor Alma 3 en heeft clowns nodig om de tent te vullen: u!  Kan 
uw kring de tent op stelten zetten of wordt u de grootste clown 
van allemaal?  U heeft het goed gehoord dames en heren, kom dan 
zeker af naar de enige echte Massacantus der Heverleese kringen 
op dinsdag 1 maart! 

* Praktische info*

Datum: dinsdag 1 maart 2022

Locatie: Grasveld voor alma 3 (Steengroevenlaan 3, 3001 Heverlee)

Deuren: 17u00

Io vivat: 18u00

Prijs lid/niet-lid: bier/sangria €12/€15, water €5/€7

Tot dan in circus Heverlee!

VTK, LBK, Apolloon en Scientica

WOE 2/03: VTK Bureau 6 | 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 7/12 21u). Tot dan! (Dit 
evenement is zeker aangeraden voor RiVers!)



Events

WOE 2/03: Doopontmoeting (vervanging verkoop) | 17u00 | Alma 
3 | 18u30 | Waaiberg
Info schachten:

Ben	je	een	eerstejaarsstudent	en	wil	je	je	graag	laten	dopen	bij	VTK?	Kom	dan	zeker	
naar de doopontmoeting (dit is verplicht als je wilt deelnemen aan de doop)!! Wat 
houdt de doopontmoeting nu exact in? We beginnen met een verschillende (sport)
opdrachtjes. Doe dus zeker sportieve kleren aan die vuil mogen worden!! Later op de 
avond	ga	je	met	jouw	doopgroepje	een	act	opvoeren.	Wat	zo	een	actje	bijvoorbeeld	kan	
inhouden is een dansje, een verhaaltje vertellen en uitbeelden, een toneeltje, … Later 
op	de	avond	zal	je	dan	een	groepje	mentors	toegewezen	krijgen	die	jou	de	komende	
weken de beste feestplekken, goedkoopste pinten en tofste activiteiten zullen tonen!!

Waar? Grasveld Alma 3 

Wanneer?	Woensdag	2	maart	17u00	(als	je	door	P&O	niet	op	tijd	aanwezig	kan	zijn,	laat	
dit	dan	weten	in	de	inschrijving	form	en	dan	houden	we	daar	rekening	mee	)

Inschrijven?	Je	kan	 je	 inschrijven	wanneer	 je	een	doopboekje	koopt	 in	het	 theokot	
(elke middag tot de doopontmoeting) of op de dag zelf.

Info (oud) doopmeesters:

Dit jaar wordt het concept verkoop niet meer toegepast. In plaats daarvan is er de 
doop-ontmoeting	 waar	 de	 schachten	 mentors	 toegewezen	 krijgen,	 namelijk	 jullie!	
Mentors	betalen	een	zelfgekozen	inkomprijs	en	zetelen	zich	als	publiek.	Wanneer	een	
schachtengroep	klaar	is	met	zijn	actje	kunnen	de	mentorgroepen	zich	kandidaat	stellen.	
Vervolgens kiest de schachtengroep op basis van opdrachten zelf hun mentorgroep.

Waar? Waaiberg

Wanneer? Woe 2 maart om 18u30

Heb	je	nog	vragen/twijfels	i.v.m.	de	doop(ontmoeting)?	Je	mag	altijd	Marian	Van	Alphen	
of Arno Beyers een berichtje sturen op Facebook of een mailtje sturen naar doop@vtk.
be	en	wij	beantwoorden	jouw	vragen	met	plezier!

DO 3/03: Engineering Case Study Competition (ECSC) | 8u00 | TTI 

ECSC is een gloednieuwe Case Study gepresenteerd door BEST 
Leuven, LBK en VTK.

In teams van vier zal je een case oplossen, gepresenteerd 
en	 begeleid	 door	 enkele	 grote	 Europese	 bedrijven	 zoals	

Tractebel en Sweco! Het winnende team gaat naar huis 
met	 de	 hoofdprijs	 van	 500	 euro.	 Verder	 voorzien	 we	
ook	drie	maaltijden	en	gadgets	voor	alle	deelnemers.	
Schrijf	je	dus	zeker	in	via	het	facebook	evenement.



Events

DO 3/03: Proffentap | 21u00 | 't Elixir

Jouw prof achter de toog? Kom dat zien!

Geen idee hoe jouw prof eruit ziet en wil je hem/haar toch ook 
eens zien voor het examen? Leer dan toch nog jouw prof kennen in 
onze	geliefde	fak!	Op	3	maart	zullen	zij	jullie	voorzien	van	heerlijke	
(goedkope) pintjes. Misschien weet je nog wel een examenvraag 
te ontfutselen of een gênant filmpje te maken om mee te dreigen 
tijdens	 een	 mondeling	 examen.	 Het	 belooft	 in	 ieder	 geval	 een	
gezellige avond te worden. We hopen jullie daar te zien!

DO 3/03: VTkuDkWiS | 20u36 | 200G 00.01

€6	per	groep	(max.	4	deelnemers)

In deze qwis, volledig in het baanbrekende thema “kud”, dagen we 
de	serieuze	en	minder	serieuze	kwiszers	opnieuw	uit	om	te	bewijzen	
dat al die jaren toch iets van kennis hebben opgebrachdt. Kwuiz 
mee	 voor	 knettergekke	 prijzen	 zoals	 egt	 nooit	 tevoren.	 Bovendien	
wint	iedereen	die	meedoet	een	prijs,	dus	100%	winst	gegarandeerd	
;) Het belooft een hilarische avont te worden!

Dit	 jaar	voorzien	we	bijkomend	kidibul,	fristi,	duvel,	spookjes-chips	
en	 dinokoeken!	 En	 ja,	 wie	 niet	 veel	 weet,	 kan	 nog	 altijd	 voor	 de	
drankbeker gaan. Veel sukses!

Schrijf	je	snel	in	via	on.vtk.be/vtkudkwis	of	via	het	FB-event.



Events

MA 7/03: Kerstcantus | 20u00 | Waaiberg

Ho ho ho,

Ook al zien we de lente in de verte al lonken, konden we deze traditie 
toch	niet	verloren	laten	gaan,	want	jaa,	het	is	weer	tijd	voor	de	enige	echte	
Kerstcantus! Schuif dus allen aan aan de gezelligste cantustafel van het 
jaar en snuif nog een laatste keer die zalige kerstsfeer op. Naar goede 
gewoonte zullen er ook weer tal van toffe dingen geveild worden en dat 
allemaal	in	een	heerlijke	cantussetting!	Berg	die	winterjassen	en	jinglebells	
dus	nog	maar	even	niet	op	en	dan	hopen	wij	je	terug	te	zien	op	dit	winterse	
evenement!

PRAKTISCH:

Deuren: 20h00

Io Vivat: 20h30

Voor deze cantus gaan we nog eens old-school werken met een fysieke 
verkoop	(geen	online	link	dus).	De	verkoopmomenten	hiervoor	zullen	zijn:

Donderdag	03/03,	12h30-14h00	in	het	TTI

Vrijdag	04/03,	12h30-14h00	in	het	TTI

Maandag	07/03,	12h30-14h00	in	het	TTI

DI 8/03: Kanweek Quiz | 20u00 | Quadrivium

Dinsdag 8 maart organiseert Kanweek de enige echte Kanweek Quiz. 
De quiz begint om 20:00 en gaat door in de Rosalind Franklin aula 
in	 het	Quadrivium.	 Stel	 een	 team	 samen	van	maximum	4	 knappe	
koppen	(of	stevige	drinkers)	en	kom	strijden	om	de	titel	(of	ga	voor	
de zuipbeker)! Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina 
van Kanweek VTK 🤓🏴 ☠ !  



Events

DO 10/03: VTK Jobfair | 10u00 | Brabanthal

Almost completed your study and ready to head to the corporate world? 
Get ready to explore the path to your future! Still have some years of 
studying to go, but interested in what the possibilities are? Come and 
prepare for your journey! The beauty of the VTK Jobfair is that it is 
relevant for all engineering students, graduating or not. Come and meet 
your future employer, orient yourself in the world of internships or just 
have a look around at all the different possible sectors for us engineers!

MA 14/03: Lezing CryptoXTech | 20u00 | 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!

VRIJ 4/03 - ZO 6/03 : Motivational Weekend BEST | 18u00 | Baarr

Heb je interesse in een internationale studenten ervaring, maar watervrees om 
de eerste stap te zetten?✈ 

Of heb je een Erasmus ervaring achter de rug en zin in meer?🧳

Voel je de drang om je eigen grenzen constant te verleggen? 💹

Wil je mensen uit universiteiten van over heel Europa ontmoeten?🎓

Heb je op één van deze vragen ja geantwoord, kom dan zeker langs op het 
motivational weekend van BEST! Een weekend vol studenten uit alle hoeken van 
Europa om games 🕹 , te feesten 🥳 and cocktails mee te drinken  🍹!

Wij	kijken	er	alvast	naar	uit	je	daar	te	zien!	❤ 

Snel	inschrijven	want	plaatsen	zijn	beperkt!



B²

Events

Gouden Krijtjes - Stem je proffen naar een gouden krijtje!

Jawel	hoor,	ze	zijn	weer	daar!	Naar	aloude	traditie	reikt	VTK	ook	dit	jaar	weer	
de	gouden	krijtjes	uit.	

Wat	zijn	gouden	krijtjes?	Gouden	krijtjes	zijn	een	prijs	voor	en	een	bedankje	aan	
de	proffen	die	de	meeste	bijdrage	hebben	geleverd	aan	de	studenten,	volgens	
de studenten.

Hoe	wordt	 dit	 bepaald?	 Alle	 studenten	 krijgen	 de	 kans	 om	 te	 stemmen	 op	
de prof die er volgens hen het meest bovenuit stak op een bepaald vlak. 
Dit	 zijn	 zaken	 zoals	 beste	 prof,	 grappigste	 prof	 en	 beste	 cursusmateriaal	
(bordschema's, slides, cursus ...). De professoren met het hoogste aantal 
stemmen	in	een	bepaalde	categorie	winnen	dan	een	gouden	krijtje.

Geen goede proffen? Geen probleem :)

Je	bent	niet	verplicht	om	iets	in	te	vullen	bij	elk	veld,	én	er	is	ook	een	categorie	
voor	 beste	 assistent.	 Dus	 als	 jij	 jouw	 eeuwige	 dank	 wilt	 uiten	 aan	 die	 ene	
assistent	die	 jou	erdoor	heeft	geholpen	op	een	van	de	vele	moeilijke	vakken	
met	zijn/haar	duidelijke	uitleg	en	tips,	

dan is dit daar dé uitgelezen kans toe.

Via de QR-code kom je op de form terecht en kan je je stemmen uitbrengen. 
De	proffen	zullen	je	dankbaar	zijn!





Renewable
energy for all!
Humasol is a non-profit organization that
envisions a future where renewable energy
is available to everyone. In cooperation with
local partners in developing countries, we
construct ecological and sustainable
projects that directly benefit the local
communities.

A Humasol project:
✓ Eight weeks during summer
✓ In a developing country (Africa, Asia or 

South America)
✓ One academic year of preparation
✓ Work in teams of 3-4 students
✓ Explore a different culture
✓ Develop soft skills
✓ Use your theoretical knowledge
✓ Hugely fulfilling and rewarding!

How do we do it?
Humasol collaborates with local partners,
students and professional companies. We
actively search for local partners and
together we develop project objectives.
Also, we annually recruit university
students in a streamlined process and seek
funding from industrial and governmental
sponsors. Finally, we are responsible for
the end-to-end management of all of the
projects we undertake. Projects range from
building solar pumps and solar panel grids
to biodigesters and more innovative
projects.

We need you!
Humasol searches for driven engineering
students and students with an economic or
social-cultural background (starting from
second bachelor). We look for motivated
students who want to have a real, positive
impact on local communities in developing
countries with a technical project.
Interested? Keep reading for more
information!→

Follow us @Humasol!

Find out more on our website: 

www.humasol.be/doe-mee
Or contact us by email:

recruitingleuven@humasol.be
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Your options & how to apply
We are looking for motivated, internationally
oriented students who are interested in
renewable and sustainable energy. Depending
on the student’s university and faculty, it is
often possible for a Humasol project to be
recognized as an internship.

Selection procedure
Convinced? Apply before the end
of March 2022! An application for a
Humasol project consists of an application
form you can find on our website, a detailed
CV and your academic scores. A first selection
is made based on this information. These
candidates will be interviewed in April, and the
final selection will be announced in the
following weeks. Visit our website or contact
recruitingleuven@humasol.be for applying
and more information.

Additionally, we are also looking for
volunteers who want to work for Humasol
from Belgian soil. By becoming part of one of
our working groups (Partner Relations, Public
Relations, Human Resources, Projects, …) you
get the opportunity to develop new skills and
be an important supporting factor for our
projects in the South.

Project timeline

October 2022 - May 2023 July 2023 - August 2023

Application deadline Interviews

Project 
preparations

Project 
execution

Info day Leuven
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Spelletjes
Suguru

Een blok kan bestaan uit één, twee, drie, vier of vijf vakjes, 
waarin de getallen 1 tot en met 5 ingevuld moeten worden. 

Bestaat een blok uit één vakje dan kan dus alleen het getal 1 in-
gevuld worden. 

Een blok van twee vakjes moet dan een 1 en een 2 bevatten, enzovoorts. 
Daarbij is het van belang dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar nooit raken. Niet 

horizontaal en verticaal en ook niet diagonaal (met de punt). Dit houdt in dat er 
maximaal 8 vakjes en minimaal 3 vakjes om een bepaald getal heen, afhankelijk 
van de plaats in het diagram, niet datzelfde getal mogen bevatten.
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Spelletjes

Raadsel van de week

Wat moet er staan op de plaats van het vraagteken?

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 Robbe Broothaers en mag zijn prijs komen ophalen 
op Blok 6!

Sudoku




