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Fotoreportage eerste semester
We blikken even terug op een fantastisch eerste semester. We zijn enorm blij omdat 
jullie allemaal weer zo talrijk aanwezig waren op al onze evenementen! Kijk zeker 
ook eens naar de albums op de VTK-Facebookpagina voor meer sfeerbeeldjes!
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Kerst

De klassieker: een kerstboom! 
Mocht je maar één voorwerp mogen uitkiezen om je kot helemaal 
in de kerststemming te krijgen, is de kans heel groot dat je voor een 
kerstboom gaat. In de HEMA en CASA zijn er verschillende leuke 
kleine kerstboompjes te vinden tegen lage prijzen. Deze kerstbomen 
passen perfect op je bureau zodat je ook tijdens de blok kan genieten van 
de gezelligheid!

Ben je niet zo’n fan van een klassieke kerstboom? Tegenwoordig bestaan 
er allerlei varianten die ook heel tof  zijn! Zo heb je kaarsen en lampjes 
in de vorm van een kerstboom of  kan je gaan voor een abstractere 
papieren versie!

Kerstlichtjes 
Ze komen in alle vormen en maten, je kan ze op tientalle manieren ophangen 
en leggen en ze zijn niet voor niets de favo decoratie van menig kotstudent. Ik 
heb het natuurlijk over kerstlichtjes! Mocht je nog niet in het bezit zijn van een 
origineel kerstlichtsnoer; hier zijn enkele leuke opties die jouw kot helemaal kunnen 
omtoveren tot een cozy kamer. 

KERSTVERSIERING OP KOT
De dagen worden korter en de nachten worden langer. Dit kan maar één ding 
betekenen! De kerstperiode komt eraan! Helaas zijn de twee gezelligste weken van 
het jaar iets minder ontspannend geworden sinds we zijn gaan studeren. Maar wij 
zijn ervan overtuigd dat je het ook op kot gezellig kan maken! Wij zochten voor 
jullie de leukste spulletjes uit om helemaal in de kerstvibe te komen.

1. 5,5 euro, HEMA

2. 5,95 euro, CASA

3. 5 euro, HEMA

4. 8,5 euro, HEMA

5. 2,75 euro voor twee stuks, HEMA

1. 7,95 euro, CASA

2. 3, euro Flying Tiger

3. 7,95 euro, CASA

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.
5.
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Leuke hebbedingetjes (of cadeautips  )
Een kerstboom hebben op kot zonder cadeautjes onder is geen echte kerstboom. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de leukste 
kleine hebbedingetjes die ook helemaal in kerstthema zijn! 

Kerstmok
Wij drinken rond de kerstperiode al eens 
graag een warme chocomelk, thee of  koffietje 
extra om ons goed te verwarmen. Een warme 
chocomelk uit deze leuke kerstmok gaat tien 
keer zo lekker  zijn! 

Kostprijs? 3 euro, Flying Tiger

Broodtrommel
Om in het thema van eten en drinken te blijven, 
hebben we ook deze leuke brooddoos gevonden! 
Is er iets beter dan de restjes van het kerstdiner 
opeten in de bib uit deze leuke brooddoos?

Kostprijs? 2 euro, Flying Tiger

Houten hertje
Ben je niet zo’n fan van felgekleurde decoratie? 
Dan is dit schattig houten hertje misschien iets 
voor jou! Dit staat ideaal op een kastje of  op 
jouw bureau!

Kostprijs? 5,95 euro, CASA

Inpakpapier
Cadeautjes moeten natuurlijk ook ingepakt 
worden! Bij Flying Tiger hebben ze inpakpapier 
met verschillende patronen en kleuren. Perfect 
om jouw kerstpakjes leuk te verpakken!

Kostprijs? 2 euro, Flying Tiger •JM

Sneeuwbal
Wat ook altijd leuk op een kast staat, is een 
sneeuwbal! Gegarandeerd dat het eerste dat al 
jouw vrienden op jouw kot gaan doen, is met 
deze sneeuwbal schudden. Niemand kan het 
verklaren, maar het is zo rustgevend om naar de 
vallende sneeuw te kijken. Ideaal als blokpauze 
dus ;).

Kostprijs? 9,95 euro, CASA

Stempels
Elk jaar originele kerstkaartjes maken is een 
hele opgave :( . Ben je zelf  niet heel creatief, 
maar wil je toch eens kunstzinnig uit de hoek 
komen? Dan is dit de ideale tussenoplossing! 
Met deze leuke stempels kan je makkelijk jouw 
kerstkaartjes een persoonlijke touch geven!

Kostprijs? 2 euro, Flying Tiger
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receptjes voor kerst op kot

Kerstmis is ontzettend leuk; het heerlijke eten, het fijne gezelschap. Kortom; de 
gezelligheid is wat kerst zo fijn maakt. Het liefst van al zou je ook met je vrienden 
een kerstdiner willen plannen, maar ja... Wie heeft er nu tijd om zo uitgebreid te 
koken? Niemand, maar dat is ook helemaal niet nodig met deze lekkere, feestelijke, 
snelle receptjes die elke student kan bereiden! Nodig je vrienden uit en maak dit 
hemelse viergangenmenu om je buik helemaal bij rond te eten. Smakelijk! 

Ingrediënten (4 pers.)
* ca. 200 g druiven zonder pit
* 1 el sherryazijn
* 1 tl donkerbruine basterdsuiker
* 1 teentje knoflook, fijngehakt

* 2 el olijfolie
* 1 tl venkelzaad
* 2 bollen burrata

* verse basilicum

Burrata met gegrilde druiven
Dit is persoonlijk mijn favoriete voorgerecht. Het komt uit het kookboek 
‘SIMPEL’ van de kok Ottolenghi. Want ja, simpel, dat is het zeker. 
Perfect dus voor op kot! 

Bereiding

• Doe de druiven in een kom met de azijn, olie, knoflook, suiker en venkelzaad. Kruid met peper en zout.

• Meng de druiven met de dressing. Rijg vervolgens de druiven aan spiesen; reken 5 tot 6 druiven per spies. Gooi de dressing niet 
weg, je hebt hem nodig bij het serveren!

• Zet een (grill)pan op hoog vuur, leg de spiesen erin en gril ze circa 2-3 minuten; keer ze halverwege de tijd.

• Scheur de burrata vlak voor het opdienen doormidden en leg een helft op elk bord. Schik de druivenspiesen tegen de burrata 
aan - 2 per portie - en schep anderhalve theelepel marinade over de burrata. Bestrooi de burrata met wat extra venkelzaad, 
garneer met een takje basilicum en dien op. 

Ingrediënten (6 pers.)
* 400g grijze garnaaltjes
* 2 pastinaken
* 2 preiwitten
* 0,1 knolselder (of  diepvries)
* 1 grote ui
* 1,5 l kippenbouillon

* 2 el olijfolie
* 1/2 knoflookteen
* 1 laurierblad
* 1 takje tijm
* 1 dl olijfolie
* 1 bussel bieslook

Pastinaaksoep met bieslookolie en grijze garnalen

Bereiding

• Hak de ui en de preiwitten grof  en fruit aan in de olijfolie. Schil en hak de pastinaken en de knolselder in stukken en fruit ze even 
mee. Voeg de kippenbouillon, de tijm en de laurier toe, kruid bij met peper en zout en laat ± 25 min zachtjes koken.

• Maak intussen de bieslookolie: doe de bieslook met de knoflook en de olijfolie in de blender en mix tot een gladde saus. Kruid 
bij met peper en zout.

• Haal de tijm en laurier uit de soep en mix glad. Snijd de bieslook fijn. 

• Dien de soep op in kommetjes waar je de noordzeegarnalen over verdeeld hebt. Werk af  met de fijngehakte bieslook en een 
lepeltje bieslookolie die je op de soep druppelt net voor het opdienen.

Een soepje maken is altijd simpel en snel. Deze soep oogt 
ook nog eens feestelijk en is daarom ideaal om deze toe te 
voegen aan je kerstmaal.  Om kosten te besparen kan je 
uiteraard altijd de grijze garnalen weglaten, maar ik vind 
deze toevoeging zeker het geld waard. Let’s go! 
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Minipotjes chocolade met whisky
Zin in een heerlijk chocoladedessertje dat echt ongelooflijk simpel is? Zet in 1,2, 3 dit 
dessert op tafel met slechts drie ingrediënten. En dan is het ook nog eens met whisky, 
mmm...

Ingrediënten (4 pers.)

* 50 cl room

* 250g pure chocolade

* 1 el whisky

Bereiding

Verwarm de room tot net onder het kookpunt. Giet de room over de in stukjes gebroken 
chocolade en roer tot een homogeen mengsel. Voeg de whisky toe en giet de bereiding in 
kleine potjes. Laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast en voilà, opdienen maar! •HL

Ingrediënten (4 pers.)
* 500 gr gemengd gehakt
* 50 gr paneermeel
* 1 ei

* 1 teentje look
* boter
* 1 ajuin

Klassiek gehaktbrood

Bereiding

• Snij de ajuin en het look fijn. Meng het gehakt met de eieren, fijngesnipperde ajuin, look en het paneermeel. Kruid met peper 
en zout. Meng alles met de hand, vorm het tot een broodje.

• Plaats het vlees 30 à 40 minuten in een oven van 170 à 180 graden. Let op: De baktijd hangt af  van de vorm van je gehaktbrood; 
is het dikker, dan zal het ook langer moeten bakken. 

• Opdienen maar! 

Voor het hoofdgerecht houden we het opnieuw simpel; een klassiek 
gehaktbrood. Snel wat ingrediënten in de oven schuiven en je hebt een 
heerlijke warme maaltijd. Tip: je kan dit ook in de airfryer steken, dit 
is eigenlijk ook gewoon een oven!

Een gehaktbroodje is heerlijk in combinatie met gebakken patatjes (in de pan, oven of  airfryer) en met 
boontjes. Deze boontjes kan je gemakkelijk bereiden door deze eerst enkele minuutjes te koken en vervolgens 
te stoven met een ajuintje erbij. Smakelijk!

Ben je heel lui en wil je echt helemaal niets doen voor je avondmaal? 
Dan kan je zeker een kaasfondue voorschotelen voor je kerstmaal. Je 
kan de kaas gewoon kopen in de supermarkt, die van de Carrefour 
is bijvoorbeeld goedkoop en behoorlijk lekker. De kaas warm je op 

in een fondeuse. Hiervoor kan je eens rondhoren bij 
je familie, er is vast wel iemand die dit heeft staan. 
Uiteraard kan je dit ook zelf  kopen, voor €30 vind je 
al een heel degelijk toestel. In de heerlijk gesmolten 
kaas kan je ten slotte je brood (of  iets anders) deppen. 
Mmmmmm... 

 

 

De ultieme ‘ik ben heel lui en wil enkel iets opwarmen’-kerstmaaltijd
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Kerst Onderwijs

kerstFilmreviews

Holiday season is here! Dit betekent dus dat het tijd wordt voor een gezellig 
kerstfilmavondje. Het probleem dat zich uiteraard voordoet, is de keuzestress die je 
krijgt als je een film moet uitkiezen. Ga je voor een van de nieuwe Netflix-films, een 
oude klassieker of hou je het toch gewoon voor de100ste keer bij Home Alone? Wij 
helpen je alvast op weg! •VL

Let It Snow
Deze film heeft niet het hoogste kerstgehalte, maar is wel een leuke optie 
voor op een vrije avond. Het speelt zich af  in een ondergesneeuwd dorpje 
tijdens de kerstperiode en volgt enkele vrienden uit een vriendengroep. Ze 
hebben elk hun (liefdes)problemen, wat zorgt voor een zeer afwisselende en 
luchtige verhaallijn. Het is geen dramafilm en gaat eerder over realistische 
vriendschappen en relaties. De acteerskills zijn, in tegenstelling tot 99% van 
de stereotype kerstfilms, zeer goed en geloofwaardig. Zeker een aanrader!

Kerstgehalte:    Humor:

Voorspelbaarheid:    Romantiek:

Algemene score:

Noelle
Al meer dan 2000 jaar brengt de familie Kringle de kerstmannen voort. 
Wanneer Kris Kringle sterft, is het tijd om de kerstmuts door te geven. 
Vriendschap, familie en kerstgeest staan centraal in deze Disney+ Original 
waarin Anna Kendrick (Noëlle Kringle) en Bill Hader (Nick Kringle) op 
zoek gaan naar de echte betekenis van kerst. Ondanks dat de film redelijk 
voorspelbaar eindigt, is hij toch ideaal om op een koude avond te kijken met 
een tas warme chocomelk en een zacht dekentje!

Kerstgehalte:    Humor:

Voorspelbaarheid:    Romantiek:

Algemene score:
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Love hard
Deze nieuwkomer op Netflix kan op veel lovende kritieken rekenen, dus ik 
begon vol verwachtingen aan deze film. Het gaat over een journaliste, Nathalie, 
die nogal veel pech heeft als het op daten aankomt. Ze denkt uiteindelijk haar 
ware liefde zijn tegengekomen, maar als ze voor de feestdagen voor hem 
naar de andere kant van de VS reist, blijkt ze gecatfisht! Hoewel de film kan 
rekenen op goede acteurs en een hartverwarmende verhaallijn, is het cringe-
gehalte van het online daten nogal hoog. De film wist mij dus niet volledig 
te overtuigen. Ook de referenties naar Love Actually, maakte het gemis naar 
mijn all-time favourite kerstfilm alleen maar groter!

Kerstgehalte:    Humor:

Voorspelbaarheid:    Romantiek:

Algemene score:

The Polar Express
Deze animatiefilm speelt zich af  op kerstavond en volgt het verhaal van 
een jongen die twijfelt over het bestaan van de kerstman. Hij belandt op de 
Polar Express, een trein opweg naar de Noordpool, waar hij aan een magisch 
avontuur begint vol verrassingen.  Tom Hanks schittert hier in maar liefst 
zes (!) rollen, en wie houdt er nu niet van onze befaamde T. Hanks? Een 
aanrader als je niet houdt van melige, romantische films (zoals ik) en liever 
een animatiefilm met een zeer mooi verhaal over vriendschap kijkt!

Kerstgehalte:    Humor:

Voorspelbaarheid:    Romantiek:

Algemene score:

A Boy Called Christmas
Deze film is nog niet uitgekomen bij het schrijven van deze review. De review 
is dus volledig geschreven op basis van de trailer en moet dus met enige 
korrel zout gelezen worden. De visuals zien er vet uit! Het gaat over een 
jongen met een schattige pratende muis als huisdier die op avontuur gaat 
in een spannende fantasiewereld. De reacties op YouTube zien er enorm 
optimistisch uit, dus zeker de moeite waard zeker? Beschikbaar op Netflix!

Kerstgehalte:    Humor:

Voorspelbaarheid:    Romantiek:

Algemene score:
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Je bent er misschien al wel van op de hoogte, maar in ‘t ElixIr verkopen ze maar liefst 
twaalf (!) verschillende soorten jenever. Omdat we in deze donkere winterdagen ons 
maar al te graag verwarmen met een lekkere jenever hebben wij ons opgeofferd 
om alle smaken eens op een rijtje te zetten. Volg de flowchart en kom zo te weten 
welke jenever perfect bij je past!

voor jenevers groot oF klein moet je in ‘t elixir zijn

Cuberdon
zoetheid  

Een jenever ideaal om een hoestje 
weg te krijgen. Zowel de smaak als 
de textuur geeft je flashbacks naar 
de hoestsiroop van de mama. 
Een echte nichesmaak die je 
ofwel enorm kan smaken ofwel 

niet in je buurt wil.

Vanille

Je kent het wel. Je bent eropuit met 
je vrienden en plots besef  je dat je 
nog geen dessertje had gegeten. 
Geen nood, deze vanillejenever 
proef  net zo goed als lekker 

pudding!
“Kerstmarkt in een shotje.”

Bessen

Suikerkick nodig? Dan is deze 
jenever voor jou! Je kaken trekken 
onmiddellijk samen van alle 

zoetigheid die je proeft.
“Het proeft alsof ik net mijn 
tanden heb gepoetst en dan 

fruitsap ben aan het drinken.”

Bright Berries

Deze jenever doet je een beetje 
denken aan siroop ondanks de 
fijne textuur en heeft daarbij een 

fijne nasmaak.

START Heb je ooit Geox-schoenen 
gehad?

Heb jij 4 of meer 
verschillende kleuren 

markeerstiften?

Ben jij een echte 
durver?Heb jij een kersttrui?

Kies je zomer of winter? Ja of nee?

Nee Nee

Nee

Nee

Nee

Zomer

Winter

JA JA

JA
JA

JA
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Fakbar ‘t ElixIr 

BON
1 shotje jenever kopen = 1 shotje jenever gratis

geldig t.e.m. 31 december 2021 

Appel

De people-pleaser van de jenevers. 
Een smaak waar je (bijna) iedereen 
gelukkig mee maakt. Kan je niet 
kiezen tussen alle jenevers, dan is 

dit een veilige keuze.
“Precies een engeltje dat op je 

tong plast.” 

“Hiervoor zijn we gekomen!”

Citroen

Geen fan van al dat zoet? Waag 
dan je kans met deze zure jenever. 
Je ervaart bijna geen nasmaak 
met deze jenever die precies 

verdampt in je mond. 

Opgelet: vergeet niet eerst met 
de fles te schudden!

Nutella*

Deze jenever is ideaal voor wie 
graag al eens iets riskanter wil. 
Meng twee jenevers die op 
zichzelf  niet super zijn om te 
genieten van een combo die je 

nooit had durven dromen.
*tip van de redactie: meng 
hazelnoot en chocolade om 

Nutella te bekomen.

Violet

Ondanks de chemische smaak 
is deze jenever wel wat je er van 
kan verwachten als je hem ziet 
en ruikt. Maar wees voorzichtig, 
deze jenever kan zwaar op je 
maag komen te liggen als je er 

net iets te veel drinkt.

Meloen
z

What you see is what you get. Dit is een 
van de weinige jenevers die écht 
smaken naar hun naam. Ook de 
textuur van de jenever doet je 

denken aan meloenijs.
“Zou goed samen gaan met 

serranoham.”

Appel-Kers

Een jenever die vaak gedronken 
wordt in combinatie met Ice-Tea. 
Lekker zoet, maar de textuur is 
fijn genoeg zodat hij gemakkelijk 
naar binnen glijdt. Bij deze 
jenever proef  je ook een hint van 
kaneel en de nasmaak nadien 

doet je denken aan lolly’s.

Cactus

Hou jij van felle kleuren? Dan 
ga je zeker tevreden zijn met 
de cactusjenever. Deze jenever 
heeft geen straffe nasmaak, maar 
riskeert wel een plakkerige mond 

achteraf.

Ben je geboren vóór 
2000?

Kies je voorgerecht of 
dessert?

Heb jij planten op kot? Eet jij dagelijks een stuk 
fruit?

Nee

Nee

Nee

Dessert

Voorgerecht

JA

JA JA
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5. Gent (86 km van Leuven)
Van 9 december tot 31 december

Na de chaos van het ‘Ghent Light Festival’ vind je hier 
de rustige sfeer van de Gentse kerstmarkt. Gent, zo 
mooi als altijd, biedt u een hoop mogelijkheden om 
u in de ‘Christmas spirit’ te zetten. Download een 
‘Christmas playlist’ op Spotify en wandel door een van 
de mooiste steden in België, of  misschien zelfs Europa, 
en geniet van de warmte van de sfeer. Om eerlijk te 
zijn, we weten allemaal dat ik geen promo voor Gent 
moet maken. Vergeet niet een grote zak voor al uw 
chocolade en snoep mee te nemen! Ook het vuurwerk 
op 31 december is zeker een aanrader.

Snoep: 10/10

Sfeer: 8/10

Activiteiten: 8/10

Uniciteit: 8/10

Geur: 7/10

Totaal: 41/50

Crystal: 10/10

Sfeer: 10/10

Activiteiten: 10/10

Uniciteit: 5/10

Geur: 6/10

Totaal: 41/50

4. Hasselt (56 km van Leuven)
Van 20 november tot 9 januari

Ik ben nog nooit een Limburger tegengekomen die ik niet vriendelijk vond, maar nu heb ik het vermoeden dat ze engelen op aarde 
zijn. ‘Winterland Hasselt’ wordt vaak een van de beste kerstmarkten in België genoemd. En voor een goede reden ook! Onze lieve 
Limburgers zijn ‘all out’ geweest zodat iedereen hier iets naar zijn eigen smaak kan vinden. Wil je een schaatsbaan? Hier, glijd op een 
schaatsbaan van 1 000 m². Misschien een carrousel? We’ve got you covered. Een kerstmarkt, een reuzenrad, genoeg eten en drank 
voor het hele land, een lounge, een enorm café, een balzaal, een mega schuifaf... Ze hebben het allemaal. Dus gun jezelf  een vrij 
weekendje en trakteer al uw vrienden in het ‘Grand Café’!

LEUKE KERSTEVENEMENTEN
Naarmate de dagen korter worden, de hemel somberder en de dreigende stress 
omwille van de aankomende examens lastiger wordt, trekken de kleine studentjes 
zich terug in hun dekens, boeken en thee. Ze verlaten hun 4 x 3 m² kamers enkel 
nog om de bergen kopjes die ze hebben verzameld terug te brengen voordat 
hun kamergenoten komen kloppen. De buitenwereld wordt slechts een spiegeling en 
het raam evenveel een scherm als het scherm van hun laptop waar ze het grootste 
deel van hun wakende uren achter doorbrengen. Maar er valt vreugde te vinden! 
En dingen te zien! Dus in plaats van je Instagram te openen om te dromen van pina 
colada’s aan het strand, of je realiteit te ontvluchten via Netflix, bel je vrienden 
en familie en ga naar buiten. Je zult nooit zo blij zijn om in een land te wonen dat 
zo klein en zo onopvallend is dat Amerikanen je vragen of het in Afrika ligt (true 
story). We hebben daarom een   lijst kerstevenementen in en rond ons Belgenlandje 
verzameld, zodat u er in een goed gezelschap van kan genieten en even kan 
pauzeren na al uw werk. Laat ons nog hopen dat deze festiviteiten zullen kunnen 
doorgaan... (DISCLAIMER: de coronamaatregelen kunnen na het schrijven van dit artikel zijn veranderd.)
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Magisch: 10/10

Sfeer: 11/10

Activiteiten: 7/10

Uniciteit: 9/10

Geur: 7/10

Totaal: 44/50

3. La Hulpe (37 km van Leuven)
Tot 12 december

Trek jezelf  even terug uit de stress van de 
examenperiode en steek de grens over naar het 
fabelachtige wonderland van ‘Lanterna Magica’ aan 
het Kasteel van la Hulpe. Tijdens een wandeling van 
2,5 km door het bos keer je terug naar je kindertijd 
en geloof  je gegarandeerd opnieuw in feeën en 
kobolden! Van 17u30 tot 23u, elke vrijdag tot zondag 
is dit de perfecte activiteit om even al uw stress achter 
te laten.

2. Grotten van Wonck (91 km van Leuven)
Jammer genoeg, na 20 jaar, gaat deze kerstmarkt dit jaar niet door omwille 
van de steeds stijgende coronacijfers. Maar ik vond het belangrijk om u 
op de hoogte te houden van deze blikvanger. Mocht je er nog nooit van 
hebben gehoord; de Grotten van Wonck nodigen u elk jaar uit naar een 
ondergrondse kerstmarkt. Deze grotten worden tijdens het jaar gebruikt 
voor de teelt van paddenstoelen (hoe schattig). Een unieke ervaring, dus 
hopelijk denk je er volgend jaar aan!

Ondergronds: 10/10

Sfeer: 10/10

Activiteiten: 7/10

Uniciteit: 12/10

Geur: 8/10

Totaal : 45/50

Kerst: 10/10

Sfeer: 12/10

Activiteiten: 8/10

Uniciteit: 10/10

Geur: 8/10

Totaal: 48/50

Kerst: 25/10

Sfeer: 13/10

Activiteiten: 10/10

Uniciteit: 11/10

Geur: 12/10

Totaal: MVP

1. Brugge (126km)
Van 26 november tot 9 januari

Brugge, de middeleeuwse stad ‘par excellence’, geeft het hele jaar door een kerstvibe. De parken, 
de kleine straatjes, de schattige huizen... Deze stad is wondermooi! Het Venetië van het Noorden 
is de ultieme kerstbestemming in België. Laat uzelf  verdwalen in de geschiedenisrijke straten 
van deze parel in de Belgische kroon. Ik heb u gewaarschuwd: je gaat nooit willen vertrekken!

Strasbourg (449km)
Van 26 november tot 26 december

Niet in België maar zeker de moeite waard om ze te vermelden: er is geen stad ter wereld die kerst beter viert dan Strasbourg. Kijk 
maar naar de foto’s om overtuigd te worden! Als je er de tijd voor hebt,  zet deze dan zeker op jouw ‘to do before 30’-lijst! •MC
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Food

Als student die les volgt op de mooie 
campus van Arenberg, is een eetplekje 
uitzoeken in de middag nog niet zo’n 
evidentie als voor de studenten uit het 
centrum. Al komt er waarschijnlijk 
minder keuzestress bij te pas...

Alma Campus Arenberg
In Arenberg kan je als student 
terecht bij de verschillende Alma’s 
(studentenrestaurant) van de KU Leuven. 
Op Campus Arenberg zijn er vier Alma’s: 
De Moete, Alma 3, ESAT2 en sinds dit 
jaar Alma Quadrivium (onderstaande 
foto). In alle Alma’s kan je broodjes, 
snacks, wraps en ontbijt kopen. In Alma 
3 kan je naast deze zaken ook volwaardige 
warme maaltijden eten. Je hebt altijd de 
keuze uit 

spaghetti bolognaise (veggie of  standaard), 
vol-au-vent en een stuk of  vier andere 
maaltijden die van dag tot dag veranderen. 
Om op voorhand te weten wat er 
geserveerd wordt, kan je best de website 
checken of  de Quivr-app gebruiken. 
Prijzen voor een warme maaltijd variëren 
dit jaar tussen de €3.95 en €7.00 als je 
gebruiktmaakt van je studentenkaart. 
Wat belangrijk is om te weten, is dat als 
je na je maaltijd nog honger hebt je altijd 
(gratis!) frietjes kan bijhalen. Verder kan 
je ook gratis kraantjeswater krijgen. In 
onderstaande enquête staan de favoriete 
gerechten met hun prijs van een aantal 
studenten opgelijst. Het gemiddelde 
bedrag dat studenten spenderen, die 
blijkt uit een enquête met een veel te 
kleine steekproef  om goede statistische 
conclusies te nemen, is €4,40.

Theokot
Een andere ideale plek waar een archie 
of  burgie zijn middag kan doorbrengen 
is uiteraard het Theokot. Het Theokot 
is perfect voor goedkoop en lekker eten, 
uit te kateren, op de Wii of  Playstation te 
spelen of  een goed babbeltje te doen met 
je vrienden. In vergelijking met de Alma 
geven studenten in het Theokot gemiddeld 
€2.06 uit voor hun favoriete maaltijd 
(wat in de meeste gevallen een broodje 
is). In het Theokot kan je doorheen de 
dag ook shiften (helpen broodjes smeren 
of  verkopen), shifters mogen zelf  een 
eigen, gratis, broodje maken (en worden 
beloond met bonnetjes). De shiftjes kan je 
op de site vtk.be/shift terugvinden. Naast 
de broodjes zijn in het Theokot ook de 
croques en pannenkoeken heel populair. 
Let wel op, als je een broodje wilt, moet 
je het voor 11u  reserveren op de site van 
VTK. •KV

Food@campusarenBerg
Nu de (studenten)restaurants terug open zijn en we er een nieuwe Alma bijhebben 
in Heverlee, besloot de redactie om eens alles op een rijtje te zetten en de beste 
plekjes in Heverlee op te lijsten en te vergelijken!

Andere plekjes
- Panos naast ‘t ElixIr

- De Spuye (bistro) bij Sportkot

- Automaten verspreid over de campus 
(artikel in the maak met locatie van de 
koffieautomaten op Arenberg!)

- De Baarr

PRO TIP: 2 koffiekoeken + koffie/
warme choco = €2.5 (De Moete)
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maak je eigen

kaleidocyclus

1. Knip de kaleidocyclus uit. Knip 
enkel op de buitenste lijntjes!

2. Plooi alle diagonale lijnen één 
keer om naar achteren.

3. Plooi alle horizontale lijnen om 
naar beide kanten.

4. Breng lijm aan op de witte 
vlakken en plak de kaleidocyclus 
toe als volgt:

5. Bind er eventueel nog een 
touwtje aan om dit kunstwerk in je 
kerstboom te hangen!

Kerst
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Statix

statix , recap en Blik vooruit

Het eerste semester vliegt voorbij en wij bij Statix hopen dat 
we daar toch enigzins toe hebben bijgedragen. Een kleine 
recap van de activiteiten waar jullie hopelijk van hebben 
genoten en een blik op wat we nog voor jullie in petto 
hebben!

Naar goede traditie was ons eerste event een ontbijtje 
voor iedereen met bouwkundig bloed. Voor iedere 
bouwkundestudent of  architect werden koffiekoeken, fruit en 
zelfs bubbels voorzien. En eindelijk sloeg “bubbels” niet op 
jouw groepje vrienden maar gewoon op het drankje!

Ontbijt met bubbels

Waterproblematiek en de bouwshift zijn na vorige zomer meer 
dan ooit grote topics. Daarom nodigden we drie experts uit om 
iedereen die geïnteresseerd zou zijn wat wijzer te maken. Deze 
experts waren Hans Leinfelder (professor Stedelijk Ontwerp aan 
UGent), Patrick Willems (professor Waterboukunde) en Marc 
Dillen (Algemeen directeur Vlaamse Confederatie Bouw). Deze 
lezing werd gevolgd door een receptie waar met een hapje en een 
drankje nog kon nagepraat worden.

Openingslezing: Waterproblematiek en 
bouwshift

Praatcafé
Nadat vorig jaar een volledig online editie van het praatcafé 
georganiseerd werd, was het dit jaar weer op locatie. En 
wat voor locatie: het stadion van OHL! Studenten konden 
in contact komen met ingenieurs die werken bij de grootste 
bouwbedrijven van ons land. Het was een geslaagde editie 
waarbij we (hopelijk) heel wat studenten iets dichter bij de 
bouwkundige wereld hebben kunnen brengen!

Interesse? Volg ons!
Het tweede semester zal dus ook vol 
zitten met activiteiten. Wil je op de 
hoogte blijven van deze events (en 
meer)? Volg ons dan zeker op Facebook 
(Statix) en op Instagram via de QR-
code hier rechts. Neem ook zeker eens 
een kijkje op onze site statixleuven.be 
voor alle informatie over ons en onze 
partners!

More to come!
We zijn het academiejaar goed gestart, maar dit is uiteraard 
niet alles. Op het programma staan nog zeker twee geweldige 
activiteiten! Op 24 november organiseren we een werfbezoek 
naar Antwerpen in samenwerking met Artes. We zullen de 
renovatie van het Oud Gerechtshof  en de bouw van een 
kaaimuur in de haven bezoeken. Daarnaast wordt er 1 
december voor alle bouwkundestudenten een fakfeestje 
georganiseerd waarbij iedereen zijn gekste hoed mag boven 
halen! Uiteraard komen er nog veel meer events in het tweede 
semester zoals een cantus, een werkbezoek en natuurlijk de 
bouwkundefeesten!
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Existenz

LIVING UTOPIA: THE WAY TO GO

Met een ietwat utopisch idee trok Existenz 20-21 zijn stoute schoenen aan. Het 
idee: laat ons de grijze gebouwen op Campus Arenberg opwaarderen met een 
muurschildering! Exact een jaar later valt ze te bewonderen op aula 200K, recht 
tegenover de Acco: een wensbeeld van het Kasteelpark als een bijzondere verblijfs- 
en ontmoetingsplek met zijn rijk patrimonium en sterke natuurwaarde. 
Maar welke weg moet je eigenlijk bewandelen om dergelijk bottom-upproject te 
doen slagen? Laat je inspireren en ga zelf aan de slag om van onze campus een 
levendige plek te maken!

LANCEER EEN IDEE

WERK SAMEN
Via een open call vond Existenz vier 
enthousiaste kunststudenten aan de 
Luca School of  Arts. Door samen 
te werken met deze associatie van 
de KULeuven, werd het een project 
van, voor én door studenten. Existenz 
bepaalde het onderwerp van de mural; 
namelijk de ideale campus. De vier 
artiesten maakten het ontwerp en 
gebruikten hiervoor input van de 
eerder afgenomen bevraging.

De gloednieuwe werkgroep ‘Installaties’ binnen Existenz 
formuleerde in de zomer van 2020 vijf  ingrepen die hen cruciaal 
leken om de weinig aangename verblijfsruimten op campus 
Arenberg op te waarderen. Een ervan was een muurschildering die 
de saaie campusgebouwen meer kleur moest geven.

Vol goede moed werd het idee voorgesteld aan de Projectmedewerker 
van Living Campus; een dienst van KULeuven die dezelfde ambitie 
deelde. Namelijk het op poten zetten van aangename verblijfsplekken 
- zogenaamde third places - waar ontmoeting en dialoog centraal 
staan. Samen zochten en vonden ze de geschikte muur: 126 m² blinde 
gevel waar dagelijks vele studenten passeren. Door enkele proffen en 
faculteitsmedewerkers mee te krijgen in het verhaal, werd er uiteindelijk 
een (ver)bouwaanvraag goedgekeurd. 

> Foto van het eerste ontwerp: 
een hele evolutie tot aan het finale ontwerp.

STAP 4

CREËER DRAAGVLAK

GA IN DIALOOG

An ideal campus should be 
inspiring; where there are students 
all day, moving between all sorts of 

spaces.

“

“

Met een online studenten- en proffenbevraging 
peilde Existenz naar de ervaring van onze 
campus. De antwoorden spraken boekdelen en 
bevestigden de noodzaak van een mural:

STAP 2

STAP 3

STAP 1

>Foto van de muur voorheen.

It’s just a lot of concrete blocks 
stacked together, apart from 

everything in the Forrest

“

“
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MAAK TIJDIG AFSPRAKEN

OMRING JE MET ADVIES

BRENG JE IDEE TOT LEVEN...

...EN LAAT HET VOORTLEVEN!

EXISTENZ 20-21

Afgelopen zomer gingen de werken van start. Na zes weken intensief  
schilderen, exact een jaar na het ontstaan van het idee, is de mural 
werkelijkheid geworden! Ze werd officieel ingehuldigd onder de naam 
‘Living Utopia‘ - een naam die verwijst naar het proces van utopisch 
idee tot levendig kunstwerk. Heb jij ze al gespot op onze campus? 

Wat je zelf  kan, doe je best gewoon zelf. Al waar je te weinig van af  weet, daarvoor laat je je best bijstaan 
door zij die er wel iets vanaf  weten. Zo kon Existenz rekenen op de Commissie Actuele Kunst voor artistiek 
advies. De Technische diensten van de KUL werden betrokken voor alle praktische zaken: stellingen plaatsen, 
de muur reinigen, opslagruimte... Voor de verf  en materialen gaf  Thiry Paints dan weer deskundig advies. 
Om de artiesten voor te bereiden op de uitvoering van hun eerste (!) muurschildering, werden zij bijgestaan 
door de ervaren artiest Luis Manuel Lambrechts. In enkele workshops leerde hij hen om het kleurenpalet 
te finetunen, efficiënt te verven op groffe ondergrond, te werken op hoogte, het correct uitspoelen van het 
materiaal en veel meer.

Een draaiboek waarin de ambities en vereisten werden toegelicht en 
waarin alle afspraken werden vastgelegd, zorgde voor een heldere 
communicatie. Het was anderzijds een middel om vertrouwen te 
winnen van diensten hogerop omdat het aantoonde dat er een 
duidelijke visie was achter het idee.

Zorg ervoor dat je project niet stopt na de realisatie, maar geef  het verhaal een vervolg. Zo 
vormde deze ervaring voor de artiesten een springplank naar nieuwe kunstprojecten. Zo 
probeert de mural met zijn achterliggend concept de campusgebruikers aan te zetten tot 
dialoog over de toekomst van ons Kasteelpark. En zo helpen we jou met dit artikel om zelf  
je steentje bij te dragen op weg naar een betere campus: een levende utopie! 

>

Foto van het werkmateriaal tijdens de uitvoering.

>

Foto tijdens de uitvoering.

STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Het leukste 
was toen we 

konden beginnen 
met details 

aanbrengen 
omdat de 

muurschildering 
toen heel snel 
vorm begon te 

krijgen.

“

“> Foto tijdens de inhuldiging van ‘Living Utopia’.
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Kalender UITNEEMBAAR!
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Development

Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek goed voor?

Met de internship fair achter de rug en de jobfair in het vooruitzicht komen de 
mogelijke jobaanbiedingen en stagemogelijkheden opnieuw in het vizier. Hierdoor 
wordt het misschien eens tijd om je sollicitatieskills terug van onder het stof te halen 
en wat bij te schaven. Daarom hebben we alvast wat handige tips & tricks opgelijst, 
zodat jij die ene droomjob of unieke stage-ervaring in de wacht kan slepen.

Ken het bedrijf

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het is belangrijk dat je op voorhand goed weet bij wie je gaat solliciteren. Wat 
doet het bedrijf ? Wat heeft het in het verleden bereikt en wat is de toekomstvisie? Maar vooral ook: waarom zou jij graag 
bij hen willen werken? Bereid ook enkele vragen voor die jij aan hen zou willen stellen. Je kan bijvoorbeeld vragen naar de 
bedrijfscultuur, ondersteuning voor nieuwe werknemers...

Tip: Overdrijf  niet. Je hoeft niet te tonen dat je hun omzet en jaarlijkse groei vanbuiten kent.

Ken de vacature

Niet alleen is het belangrijk te weten bij wie je gaat solliciteren, maar ook waarvoor. Is de job écht iets voor jou? Vraag eens 
rond bij mensen met een gelijkaardige functie en probeer ook de minder leuke aspecten te ontdekken.

Tip: Wees op de hoogte van een marktconform salaris. Sommige werkgevers durven het zelfs tijdens het eerste sollicitatiegesprek 
hier al over te hebben.

Ken jezelf

Doorheen het sollicitatiegesprek is zelfkennis een belangrijk aspect dat vaak aan bod komt. Ken jezelf  en weet dus waaraan 
je kan werken en waarin je uitblinkt. Klassieke vragen zijn dan ook:

Welke drie sterke punten passen bij jou?
Deze vraag duikt op in alle vormen en maten, ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor deze job?’ om er maar één te noemen. 
Wees vooral niet bang om jezelf  goed te verkopen hier!

Welke drie zwakke punten passen bij jou?
Deze is tricky, let hier dus goed op. Voor je het weet, kan je die job of  stage wel vergeten. Het ergste antwoord is namelijk: 
‘Geen’. Daarnaast worden laatkomers en mensen met een algemeen gebrek aan interesse en nieuwsgierigheid ook niet echt 
geapprecieerd. 

Tip: Vermeld ook welke stappen je onderneemt om te werken aan je zwakke punten.

Vertel eens over een moment waarbij je verantwoordelijkheid/leiderschap/… toonde
Belangrijk hierbij is dat je steeds minstens twee voorbeelden uitgebreid kan vertellen. Vaak kan je gebruik maken van de 
STAR-methode:

• Situatie: Beschrijf  eerst de context van het verhaal

• Taken: Vermeld welke taken je binnen die context opnam

• Actie: Wees concreet over bepaalde acties die je hebt ondernomen

• Resultaat: Reflecteer over wat die acties opleverden
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5 algemene wijsheden

• Make them count. De eerste dertig seconden zijn het belangrijkst, dus zorg voor een verzorgd 
uiterlijk en zet die glimlach op 

• Never lie. Niet op je cv. Niet tijdens je sollicitatiegesprek. Ooit zal je wel door de mand vallen! 

• Motivation matters. Je motivatiebrief  is minstens even belangrijk als je cv!

• Stay relevant. Hou je antwoord beknopt, maar volledig! Wijd dus niet vijf  minuten uit over je 
studies, wanneer je je kort moet voorstellen.

• Take your time. Neem gerust de tijd om na te denken over bepaalde vragen. Eerst denken voor je 
spreekt is zelfs een mooie eigenschap om te hebben!

Cv-tips

• Zorg ervoor dat je cv zeker up-to-date is. Ook neem je hem best net voor het sollicitatiegesprek nog snel even door. Dit 
geldt ook voor je LinkedIn-profiel!

• Zorg voor een duidelijke foto.

• Zoek naar diverse eigenschappen die jou omschrijven en die mooi complementair zijn met dat ingenieuze brein van jou. 
Neig dus eerder naar gedreven, creatief  en onderhandelaar dan stipt, punctueel en perfectionistisch. 

Na deze hoop aan tips & tricks te lezen is het misschien nog eens de moeite om de belangrijkste 
tip, die je gegarandeerd moet blijven onthouden, te herhalen: blijf  jezelf. Ga jezelf  niet 
veranderen om toch maar als beste kandidaat over te komen. Nu is het dus aan jou. Waag je 
kans en ga voor die ene droomjob of  unieke stage-ervaring. Succes! •KP
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Development

linkedin: tips and tricks

Meer en meer bedrijven beginnen LinkedIn te gebruiken als vacaturesite, ze plaatsen 
hier vacatures en zoeken zelfs doelgericht naar kandidaten. 

Tijdens corona heeft bovendien iedereen de mogelijkheden van online connecteren 
ontdekt en gebeurt nu zelfs het eerste deel van het sollicitatieproces vaak online. 
LinkedIn kan dus een belangrijke schakel vormen in het vinden van jouw droomjob 
of -stage. Hoe kan ik gevonden worden? Hoe kom ik professioneel over? Met deze 
tips kom je alvast sterk over!

TIP 1: Profielfoto
Het tegengestelde van Tinder: gebruik een neutrale achtergrond, zodat deze niet afleidt van de hoofdzaak, jij. Zorg dat het een foto 
van jouw vooraanzicht is, dit zorgt voor meer herkenbaarheid. Sta alleen op de foto, zodat het duidelijk is wie jij bent.

TIP 2: Omslagfoto
Hier is je kans om te tonen wat jou uniek maakt! Kies voor een foto die een interesse, passie of  eigenschap van jezelf  in de verf  
zet en zo meteen een inkijk in jou als persoon meegeeft. Dit kan gaan van een passie voor technologie, een liefde voor muziek of  
jouw motivatie om te gaan en blijven gaan. Probeer de foto wel een beetje neutraal te houden: het doel is subtiel verleiden, niet 
overweldigen. Kijk voor inspiratie en bruikbare foto’s zeker eens op www.unsplash.com

TIP 3: Vul je professionele kopregel in
Klik hiervoor op het potloodje net onder je omslagfoto op je profiel. Dit is 
de eerste en enige tekst die men over jou te zien krijgt, zonder je profiel zelf  
te bekijken, en het eerste dat ze op je profiel zullen lezen. Wanneer mensen 
zoeken op bv. “ingenieur”, dan komen ze via de trefwoorden in je kopregel 
op jouw profiel terecht. To the point uitleggen wat je doet en waarvoor ze 
jou kunnen gebruiken, is dus de boodschap. Kies bijvoorbeeld voor ‘Student 
Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde aan de KU Leuven & Monitor bij Sporta’. 
Scroll in hetzelfde menu wat naar beneden en duid als bedrijfstak meteen 
‘hoger onderwijs’ aan, zo kan je er zeker van zijn dat je aanbiedingen krijgt 
die relevant zijn voor jou als student!

TIP 4: Vul je opleidingen en werkervaring aan
Bij “profielonderdeel toevoegen” vul je al je relevante ervaringen aan. Vul daarbij minstens de werkgever, functie en periode of  
onderwijsinstelling, studierichting en periode goed in. Tag hierin steeds de LinkedIn-pagina van de instelling of  werkgever. 

TIP 5: Breid deze ervaringen uit
Wie kan beter vertellen wat je gedaan en geleerd hebt tijdens deze ervaringen dan jijzelf ? Beschrijf  je functie, taken en 
verantwoordelijkheden… Heb je een leuke foto hiervan of  iets waaraan je meegeholpen hebt, voeg die dan ook zeker toe!

PRO TIP: Niet iedereen weet wat onze richtingen exact inhouden. Om hen daarin te helpen, kan je altijd deze link met info 
over onze opleiding toevoegen in je beschrijving  (https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50362492.
htm#activetab=diploma_omschrijving). 

TIP 6: Voeg vaardigheden toe aan je profiel
Toon dat je meer bent dan je studies door vaardigheden toe te voegen aan je profiel. Dit mogen praktische dingen zijn zoals Microsoft 
Office of  MATLAB, maar denk zeker ook aan persoonlijke eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, flexibel, teamspeler… Vind 
je dit moeilijk? Vraag aan mensen in je omgeving jou te beschrijven. 
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   PRO TIP: Neem eens een kijkje op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen in de totemsectie, hier vind je ongetwijfeld een 
hoop originele eigenschappen waar je jezelf  in herkent!

TIP 7: Vaardigheden onderschrijven
Je vaardigheden toevoegen was de eerste stap, om op te vallen wil je nu dat zoveel mogelijk mensen deze onderschrijven. Wanneer 
een van jouw eigenschappen onderschreven wordt door andere mensen, kunnen bezoekers op je profiel dit zien en schept dit 
geloofwaardigheid en helpt het hen te overtuigen van jouw kwaliteiten! 

Speel hierin een beetje vals door met vrienden elkaars 
vaardigheden te onderschrijven, zo help je elkaar meer op 
te vallen! Wees hierin ook een beetje subtiel, als je iedere 
vaardigheid van elkaar onderschrijft, valt dit op. Kies er een 
drietal uit en schrijf  hierbij eventueel een kort tekstje over de 
persoon in kwestie. 

TIP 8: Profiellink
Een profiel met een vreemde link zoals “vincent-hofmans-
158c852pa” komt niet persoonlijk of  professioneel over. Dit 
kan je ook aanpassen, via ‘Instellingen’ -> ‘Zichtbaarheid’ -> 
‘Zichtbaarheid van uw profiel en netwerk’ -> ‘Uw openbare 
profiel bewerken’. Rechtsboven kan je vervolgens op het 
potloodje klikken en deze link aanpassen.

EXTRA: Check rechts onderaan meteen of  je profiel wel op 
openbaar staat!

TIP 9: Extraatjes
Je hebt misschien wel al eens horen vallen of  zelf  gedacht “dit zou goed op mijn cv staan”. Hoewel dat meestal niet de beste motivatie 
is om iets te doen, staat het vaak inderdaad wel goed op je cv. Laat het dan ook zeker niet op je LinkedIn-profiel ontbreken! Onder 
“prestaties” kan je publicaties waarin je voorkomt (bv. krantenartikels), cursussen, projecten waaraan je meewerkte, onderscheidingen, 
talen die je beheerst, organisaties waarvan je lid bent en nog veel meer toevoegen.

TIP 10: Taal van je profiel
Waarschijnlijk heb je als taal voor de LinkedIn-interface Nederlands gekozen. Als dat zo is, zet je best ook al je tekst en uitleg op je 
profiel in het Nederlands. Het oogt immers een beetje gek als de automatische titeltjes en de tekst eronder in verschillende talen staan 
en is zowel voor Nederlands- als anderstaligen 
verwarrend. 

Wil je toch graag ook een anderstalig publiek 
bereiken met je profiel? Dat kan! Rechts van 
je omslagfoto vind je de taal van je profiel terug 
en door op het bolletje ernaast te klikken, kan je 
een extra taal toevoegen voor je profiel. Kies je 
bijvoorbeeld voor Nederlands en Engels, dan 
krijgen Nederlandstalige bezoekers je profiel in 
die taal te zien en alle andere bezoekers in het 
Engels. Je moet daarvoor wel al je info in twee talen 
toevoegen, maar je profiel is extra overzichtelijk en 
nét dat tikkeltje professioneler! 

TIP 11: Schrijf een samenvatting
Bovenaan je profiel heb je de mogelijkheid een samenvatting te schrijven. Hier kan je niet alleen naar het verleden kijken en kort 
verwoorden wat ze ook verderop in je profiel kunnen lezen over je studies en ervaringen, maar ook naar de toekomst. Waar zie jij 
jezelf  in vijf  jaar? Waarin ben je gepassioneerd en zou je graag gaan werken? Zou je graag aanbiedingen krijgen voor een bepaalde 
functie of  uitdaging? Schrijf  het op!

Check, check, check, mijn profiel ziet er geweldig uit! Wat nu?
Proficiat, je profiel is nu helemaal klaar om gezien te worden en ook online een geweldige eerste indruk te maken! Om mensen naar 
je profiel te krijgen, maak je zoveel mogelijk connecties. Begin met vrienden, familie, mensen met wie je groepswerken maakte of  
samen les volgde. Laat nu de recruiters maar komen, want jij bent er klaar voor! Veel succes!
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Space

Het grote contrast tussen de hoge 
statistische waarschijnlijkheid op 
buitenaards leven en het gebrek aan bewijs 
hiervan noemt men de Fermiparadox.

Er rijzen twee vragen: ‘Hoe zou het 
buitenaards leven eruit zien?’ en ‘Is er 
uberhaupt buitenaards leven?‘ 

Kardasjov schaal
Zoeken naar buitenaards leven is één 
ding maar naar wat zoeken we exact? 
Zijn er universele wetten die voor ieder 
intelligent organisme gelden? Dit is de 

vraag die ook Nikolaj Kardasjov zich 
afvroeg. Aangezien de steekproefomvang 
momenteel uit maar één beschaving 
bestaat, namelijk de mensheid, kan het 

zijn dat er incorrecties inzitten. Maar iets 
is beter dan niets denken we dan.

De mens heeft enkele eigenschappen zoals 
nieuwsgierigheid en expansionistisch die 
ertoe geleid hebben dat de wereld eruit 
ziet zoals hij vandaag de dag is. In onze 
eigen geschiedenis is er een meetbare 
parameter die de vooruitgang van de 
mens voorstelt: energieverbruik!

In het begin kon de mens enkel gebruik 
maken van zijn eigen spierkracht tot hij 
het vuur ontdekte. Met de loop der jaren 
werd ook het potentieel van water- en 

windkracht gebruikt. De industriële 
revolutie betekende het kantelpunt naar 
een groter energieverbruik dankzij kolen 
en olie opgravingen. Meer recent zijn de 
mogelijkheden van energiewinning alleen 
nog maar toegenomen. Tussen 1800 en 
2015 is de bevolking verzevenvoudigd 
terwijl het energieverbruik met 2500% 
de hoogte is ingegaan. In de toekomst zal 

aarde aan ... - zijn wij alleen?

De Melkweg bestaat uit zo’n 400 miljard sterren waarvan 20 miljard de grootte 
hebben van onze zon. Wetenschappers schatten dat een vijfde daarvan een 
planeet gelijkaardig aan onze Aarde in zijn bewoonbare zone heeft. Stel dat 
slechts 0.1% van die aardachtige planeten leven herbergt zijn er in de Melkweg 
ruwweg 1 miljoen planeten met leven. Velen daarvan zijn miljarden jaren ouder dan 
Aarde en hebben aanzienlijk meer tijd gehad om technologisch te evolueren. Dus 
... waar zijn alle aliens?

Een type 1 beschaving is in staat 
om alle beschikbare energie van 

een planeet te gebruiken.

Een type 2 beschaving is in staat 
om alle beschikbare energie van 
een ster en planentenstelsel te 

gebruiken.

Een type 3 beschaving is in staat 
om alle beschikbare energie van 

een sterrenstelsel te gebruiken.

 De vergelijking van Drake ligt mee aan de basis van de Fermiparadox. © University of Rochester De vergelijking van Drake ligt mee aan de basis van de Fermiparadox. © University of Rochester
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het energieverbruik enkel nog maar meer 
toenemen.

Kardasjov heeft van deze ondervinding 
gebruikt gemaakt om beschavingen te 
ordenen op een schaal: de Kardasjov 
schaal. Waar de schaal origineel drie 
types kende - zie ook de tabel onderaan 
vorige pagina - is die recenter aangevuld 
met hogere types, een type 0 en ook 
subcategorieën. Types verschillen in grote 
ordes van energieverbruik.

De mensheid wordt momenteel als een 
type 0.75 geschat en een evolutie naar een 
type 1 beschaving is mogelijk in enkele 
honderden jaren. Een evolutie naar een 
type 2 beschaving zou mogelijk zijn met 

behulp van een Dysonbol.

Nu vraag je je misschien af: ‘Stel er 
bestaan type 3, type 4 (supercluster), 
type 5 (universums) of  hogere types 
van beschavingen. Dan moeten wij 
toch al lang iets gemerkt hebben van 
al hun interstellaire transportatie en 
communicatie? Dus is er uberhaupt 
buitenaards leven?’ Voor we daarop 
mogelijke antwoorden geven leggen we 
nog één begrip uit: de filtertheorie.

De Filtertheorie
Om van een hoop moleculen te evolueren 
naar de mens zoals jij en ik, zijn er enkele 
mijlpalen te behalen. Die mijlpalen zou 

je ook kunnen zien als een soort ‘filter’. 
Niet elke levensvorm slaagt erin die filter 
te doorbreken en door te groeien naar een 
hoger type van beschaving.

In de tabel hieronder worden enkele 
mogelijke antwoorden uitgezet - al dan 
niet met een filter - op de Fermiparadox

Geloof  jij dat de mens het enige 
hoogtechnologisch en levende wezen is 
in het hele universum of  ben je overtuigd 
dat er nog ander leven is naast het onze? 
Enkel de toekomst kan het antwoord 
geven.

Voor deze informatie en nog zoveel meer: 
Kurzgesagt!•AB

1. Er bestaat een grote filter en de mens is die voorbij.
Deze filter kan verschillende vormen aannemen gaande van levende 
organismen an sich, over de overgang van prokaryote naar eukaryote 
cellen - wetenschappers weten nog altijd niet volledig hoe dit verlopen is -, 
tot de ontwikkeling van een intelligent brein. 

Wat vast staat is één van deze stappen moeilijker is dan we zouden denken 
en buitenaards leven tegenhouden.

2. Er bestaat een grote filter en de mens nadert die.
Elke beschaving zorgt inherent voor zijn eigen ondergang. Door het ontstaan 
van leven an sich wordt een kettingreactie in gang gezet die onvermijdelijk 
tot extinctie leidt.

De laatste druppel zou een nucleaire wereldoorlog, genetische mutering 
van het ultieme virus - *kuch* corona *kuch* -, nano- of AI-technologie die 
op hol slaat of het onleefbaar maken van de leefwereld kunnen zijn. 

3. De mensheid is simpelweg de eerste.
Het zou kunnen dat er geen filters maar eerder hordes zijn. Waar sommige 
beschavingen vlot over een horde gaan, doen andere er tientalle keren 
langer over.

In dit scenario is de mens dus de pioneer die de eer heeft als eerste het 
universum te ontdekken en andere beschavingen de weg naar hogere types 
beschaving te tonen.

4. Een type omega beschaving reguleert het universum.
De mens is te nietig op dit moment om de signalen van hogere types 
beschaving op te vangen en te begrijpen. Dan kan je nog scenario’s 
bedenken waar de mens een ‘dier in de zoo’ is, in een uithoek van het 
universem woont of uitgeroeid wordt bij het bereiken van een bepaald 
intelligentie niveau. Men zou ook kunnen stellen dat de Aarde lang geleden 
bezocht is en de beschaving toen geclassificeerd is als ‘dinosaurus’ in de 
plaats van de huidige meest voorkomende ‘mens’. 

5. Hoger types beschaving zien er anders uit.
We hebben geen referentiekader als het gaat over hogere types beschaving. 
Onze intuitie wijst naar een grotere fysieke expansie en bijhorende kolonisatie 
maar wat als we het daar helemaal mis hebben?

Een alternatief concept zijn de Matrioshka hersenen. Hierbij wordt een hele 
beschaving virtueel op een supercomputer geladen die gevoed wordt 
door de energie van een ster met gebruik van een Dysonbol.
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Onderwijs

kennismaking met onderwijshelden (uit het eerste jaar)

Studenten met een passie voor onderwijs en een groot hart voor hun medestudenten. 
Wie zijn ze? Wat drijft hen? Wij hadden een gezellige babbel met ze en hebben 
hen enkele vragen gesteld. Maak kennis met Janne, Kobe en Tuur , drie RiVers 
(richtingsvertegenwoordigers) uit het eerste jaar.”

Goedemiddag kersverse RiVers uit 
het eerste jaar! Wat fijn dat jullie 
tussen al de lessen en het studeren 
door even tijd konden maken 
voor ons! We gaan jullie vandaag 
enkele vragen stellen, zodat jullie 
medestudenten jullie en een RiVer 
in het algemeen beter leren kennen. 

De eerste vraag is een simpele: wie 
zijn jullie? Stel jezelf  eens kort voor.

Kobe: Ik ben Kobe Avonds en ben 
afkomstig uit Geel. Ik zit in groep A van 
de eerste bachelor burgerlijk ingenieur en 
buiten school is mijn hobby schaken.

Janne: Ik ben Janne Geentjens en ik 
kom uit de Kempen. Ik ben eerste jaar 
ingenieur-architect. Ik dans als hobby en 
geef  ook dansles.

Tuur: Mijn naam is Tuur Vernieuwe. 
Ik zit in groep B van de eerste bachelor 
burgerlijk ingenieur. Ik ben afkomstig uit 
Mortsel, bij Antwerpen. Mijn hobby is 
turnen, waar ik zowel lid als leiding ben.

Waarom zijn jullie RiVer geworden?

Tuur: In het middelbaar ben ik zelf  ook 

altijd bij de leerlingenraad geweest bij ons 
op school. Ik vind het gewoon leuk om 
mijn mening te kunnen uiten en af  en toe 
in discussie te gaan; daar houd ik wel van.

Kobe: Daar sluit ik mij bij aan. Ik heb ook 
leerlingenraad gedaan in het secundair. Ik 
vind het wel interessant om de richting 
op een hoog niveau te proberen houden 
zodat de studenten er goed uitkomen. En 
een beetje aan politiek doen kan wel eens 
plezant zijn.

Janne: Ik vind het tof  dat andere 
studenten weten dat ze bij mij terecht 
kunnen als ze problemen hebben. Ik 
vind het ook fijn om een aanspreekpunt 
te zijn; dat ik zelf  ook mijn mening kan 
doorduwen.

Wat hopen jullie dit jaar als RiVer 
te bereiken?

Tuur: Het belangrijkste doel, voor mij 
dan toch, is mijn medestudenten tevreden 
kunnen stellen. Dat zij ook weten dat zij 
inspraak hebben in het systeem van KU 
Leuven. Dus dat als zij een probleem 
hebben dat ik daar ook iets mee doe en 
het opgelost kan krijgen.

Kobe: Ja dat vind ik ook, mijn 
medestudenten helpen als zij problemen 
hebben of  proberen te helpen. En zoals ik 
hiervoor al zei: om de richting op niveau 
te houden.

Janne: Ja, ik sluit mij daar ook bij aan. 
Vooral er voor zorgen dat iedereen vlotjes 
door de richting kan geraken zonder al te 
veel problemen.

Hebben jullie het gevoel dat de RiVer 
taken jullie studies verhinderen?

Janne: Ik vind niet dat het mijn studies 
belemmert. Het is een toffe toevoeging 
aan de studie, zeg maar.

Tuur: Nee, ik ook helemaal niet. Het 
is om de twee weken een VTK Bureau 
bijwonen, wat ook niet verplicht is en 
dan om de maand eens een POC (nvdr. 
Vergadering met proffen uit je richting), 
dus heel veel tijd kruipt daar echt niet in.

Zou je volgend jaar terug RiVer 
worden?

Allen: Ja!
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Kobe: Onder voorbehoud van slagen dit 
jaar. (lacht)

Voel je je als RiVer betrokken bij 
VTK?

Tuur: Ik zeker wel, niet per se puur RiVer 
zijnde, zoals met VTK Bureau.  Voor de 
rest heb je ook de mogelijkheid tot shiften 
om met VTK in contact te komen. Met 
VTK Onderwijs is de connectie heel 
goed, met de rest van VTK nog minder.

Wat vind je van al de gratis broodjes 
op de vergaderingen?

Kobe: Dat is heel mooi meegenomen, 
een mooie surplus.

Tuur: Als ik eraan denk om die te 
bestellen is dat heel leuk. (lacht)

Een mooie surplus of  een reden om 
RiVer te worden of  naar Bureau te 
komen?

Kobe: Voor mij toch vooral een surplus! 
(Iedereen gaat akkoord)

Wat is jullie favoriete vak?

Janne: Bij mij Ontwerp. Ik ben graag 
creatief  bezig en Ontwerp is de ideale 
ontspannende inspanning.

Tuur: Ik vind de lessen van Mechanica 
wel tof, want dan maken we oefeningen. 

Het studeren ervan vind ik minder 
aangenaam, gewoon omdat het moeilijk 
is, maar het is op zich wel een leuk vak.

Kobe: Ik vind Mechanica ook wel leuk. 
P&O Teamopdrachten vind ik tot nu toe 
ook wel tof. Het verslag en presenteren 
moet nog komen, dus misschien dat ik die 
mening nog herzie dit semester. (lacht)

Wat vind je het leukste aan RiVer 
zijn?

Janne: Ik denk vooral dat je je 
medestudenten kunt helpen als zij een 
probleem hebben.

Tuur: Ik vind heel wat verschillende 
dingen tof; een vergadering als VTK 
Bureau bijwonen vind ik gewoon fijn, ik 
weet niet hoe het komt. Het is ook fijn dat 
je af  en toe eens aangesproken wordt en 
dat mensen je herkennen.

Kobe: Dan komen de randactiviteiten er 
nog bij, zoals dit interview. Wij komen in 
de Ir.Reëel, dat is allemaal leuk. Ook de 
teambuildings moeten nog komen, daar 
kijk ik naar uit.

Janne: Ook dat je nieuwe mensen leert 
kennen.

Kobe: Ja dat is ook heel leuk. Alle RiVers 
hebben ook een beetje dezelfde interesses: 
vertegenwoordigen of  broodjes. (gelach) 

Je komt dus mensen tegen met dezelfde 
interesses, dat is echt wel fijn.

Laatste vraag: geef  eens een tof  
weetje!

Kobe: Iedereen heeft al wel eens een 
regenboog gezien, maar wist je dat het er 
altijd twee zijn? De eerste die je normaal 
ziet loopt van violet naar rood, de tweede 
die er boven loopt, als hij zichtbaar is, loopt 
van rood naar violet. Als je regenbogen 
vanuit een vliegtuig zou zien, zie je ze als 
een cirkel/ellips. Het goudpot-aan-het-
einde-verhaal stopt hier helaas.

Tuur: Mijn weetje is iets minder 
intellectueel. Zeeleeuwen zijn de enige 
zoogdieren dat op ritme kunnen dansen, 
daar zijn leuke filmpjes van. 

Kobe: Om daarbij aan te sluiten: er is 
een zoogdier dat eieren legt, weet je welk? 
(pauze) Een vogelbekdier! 

Janne: Een kort weetje: Sneeuwwitje was 
eigenlijk blond ontworpen.

Heel hard bedankt voor jullie tijd 
en het fijne gesprek! We hebben 
heel wat bijgeleerd over jullie! Nog 
enorm veel succes dit jaar met de 
studies en het RiVer zijn!•RVL & DV

Tuur Vernieuwe Janne Geentjens Kobe Avonds
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Interview RELU

Holger, je naam verklappen we 
al aan de lezers, wil je jezelf  even 
voorstellen? Welke background heb 
je?

Ik zal vanaf  de universitaire studies 
mijn verhaal starten. Ik heb burgerlijk 
ingenieur gestudeerd, misschien ook de 
reden waarom ik hier zit vandaag. In mijn 
bachelor was ik gefascineerd door heel 
veel verschillende richtingen, dus het was 
voor mij supermoeilijk om een keuze te 
maken op het moment dat je een major 
en minor moet kiezen. Ik wilde geen 
keuze maken, want ik vond ze allemaal 
superinteressant. Uiteindelijk heb ik toch 
gekozen voor de combinatie ELT-CW. 
Daarna heb ik iemand gesproken die zo 
enthousiast was over WTK dat ik dacht: 
‘Doeme, dat moet ik misschien ook doen!’ 
Toen heb ik uitgezocht of  ik dat ook nog 
kon combineren en dat leek mogelijk. 

Ik vond niet alleen de inhoud interessant, 
ik was ook geïnteresseerd om het 
onderwijs zelf  te gaan verbeteren. Ik 
ben dan ook onmiddellijk bij de POC 
gegaan. Vanuit de POC ben ik dan ook 
bij VTK binnengerold. Daar ben ik 
met de studentenvertegenwoordiging 
en de bredere activiteiten die een 
studentenvereniging organiseert in 
contact gekomen. Hier heb ik superveel 
van geleerd, namelijk hoe je met weinig 
middelen, zotte dingen kan realiseren. 

Dan kwam de volgende uitdaging: wat 
kies je in je master? Ik had dan opnieuw 
ruimschoots de optie. Heel zwaar 
getwijfeld tussen WIT en ENE. Na een 
stage in WIT bedacht ik dat ik toch de 
andere optie moest proberen. Fantastische 
opleiding (n.v.d.r. ENE), want je krijgt 
ook te maken met het economische luik. 
Ik vond het superbelangrijk dat ik me 
daarin kon verbreden. Ik realiseerde me 
na het eerste jaar, dat ik niet puur in de 
energiesector wou zitten. 

Hoe zijn jullie op het idee van  een 
start-up zoals Relu gekomen? Was 
dat al in de studententijd?

In de master heeft Adriaan - een 
jeugdvriend die ook burgerlijk ingenieur 
deed - mij gevraagd: “Zeg Holger, geen 
zin om een start-up op te richten met 
keicoole AI-technologie?” Ik was er direct 
helemaal door verkocht. In ons laatste 
jaar, nu drie jaar geleden (n.v.d.r. 2018), 
zijn we begonnen: “Wat kunnen we met 
de AI-technologie doen? Wat kunnen 
we zelf  gaan maken? Wat zijn mogelijke 
business cases?”. Ik heb me daarin 
helemaal moeten inwerken, want ik had 
daar geen achtergrond in. Dat alles nog in 
een veilige omgeving van de universiteit. 

Dan kwam de beslissing of  we dit nu 
zouden verderzetten en yes, we gingen het 
verderzetten. Iedereen zag het wel zitten. 
Dit is echt de toekomst! AI dat ieder jaar 
zo gigantisch veel vooruitgang maakt. Dat 
is intellectueel gigantisch stimulerend, 
maar ook uitdagend. Fell a bit in love with 
it. Daarna zijn we gaan kijken hoe we hier 
echt een bedrijf  rond konden opstarten. 

Voor de gewone leek onder ons: wat 
is en wat doet Relu? 

Ik kan misschien op verschillende 
abstractieniveaus het antwoord geven?

Als je het mijn oma wil uitleggen, 
wat vertel je dat Relu doet?

Tegen je oma zou ik zeggen: “Wij maken 
een digitale kopie van jouw schedel.” En 

dan vraagt je oma: “Waarom zou je dat 
doen?” “Wel, dat is omdat tandartsen en 
specialisten dat gaan gebruiken om hun 
behandelingen voor te bereiden.”. Stel 
dat je oma zonder tanden zou vallen, dan 
moet je implantaten (n.v.H. neptanden) 
laten zetten. Die moeten grondig 
voorbereid worden en dat gebeurt op die 
digitale kopie van je schedel. Een ander 
voorbeeld is: stel dat je keihard op de 
grond dondert bij een auto-ongeluk en je 
kaak is gebroken. Dan moet je die kaak 
gaan reconstrueren, wat opnieuw kan via 
de digitale kopie van je schedel. Moest je 
oma dus iets voorhebben, kunnen we haar 
een veel betere behandeling geven.

Was je vanaf  het begin toegespitst 
op de tandheelkunde?

Neen, eerst meer algemeen. We hebben 
dan AI-consultancy gedaan. We hebben 
voor een veeteeltbedrijf  gewerkt waar 
we kippen moesten detecteren in grote 
landbouwbedrijven. Bij een farmaceutisch 
bedrijf  moesten we bacteriële analyses 
doen. We hebben ook voor de KU 
Leuven een project gedaan waarbij we 
op 2D-scans tanden moesten herkennen 
zodat men kan voorspellen of  de 
wijsheidstanden gaan uitkomen of  niet. 
Als je dat vroeg kan voorspellen, weet je 
of  die getrokken moeten worden of  niet. 

Zo zijn we in contact gekomen met de 

een sprong in het duister met holger

Neen, we gaan niet op griezeltocht; alhoewel we wel naar een verhaal luisteren met 
schrik en emoties, maar ook vreugde en perspectief. Ondernemen en innoveren zit 
in ieder van ons. Bij de één al wat duidelijker zichtbaar dan bij de ander. Voor vier 
Leuvense heren begon het zo te kriebelen dat zij de duisternis zijn ingesprongen. De 
start-up Relu was geboren! Wat brengt ondernemerschap met zich mee? Wij gingen 
langs op een mooie herfstdag in de Kapeldreef voor een openhartig gesprek.
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tandheelkundige wereld. Het leuke is dat 
in de tandheelkundige wereld alles draait 
om beelden. Die nemen geen bloedstalen 
of  electrogrammen. Op deze beelden 
konden we met onze AI technologisch 
veel voldoening uithalen. Dan hebben we 
gezegd: “Ok, let’s go for a product!” We 
zijn dan beginnen bouwen aan onze eerste 
3D-AI. Dat was echt moeilijk want dat 
past niet in het geheugen van een GPU. 
Heel veel spielerei gedaan tot het werkte. 
Daarna zijn we ons project beginnen 
uitbreiden in samenwerking met de KU 
Leuven. Zij schreven er klinische papers 
rond en gaven klinische input, terwijl wij 
ons product vorm gaven. We zijn toen 
ook met tandartspraktijken beginnen 
samenwerken die ons ook vandaag de dag 
de data aanleveren. Data verzamelen is 
dan ook moeilijk. 

Hoe komen we tot de Holger 
die voor me zit en het Relu van 
vandaag?

Tijdens het project aan de KU Leuven 
waren we nog maar met drie. Ik nam 
toen alle businessverantwoordelijkheid 
op mij. Thomas en Adriaan 
namen dan alle technologische en 
productverantwoordelijkheden op zich. 
Ik was zelf  ook nog aan het coderen. Ik 
denk een derde van mijn tijd. 

Heden ten dage heb ik geen tijd meer om 
te coderen en ben ik veel meer met de 
business bezig en alles wat daar bij komt 
kijken. Aan de top van een organisatie 
staan is veel meer dan uw kernactiviteit. 
Alle boekhouding errond verzorgen, met 
alle legale dingen in orde zijn, financiering 
verzekeren voor je ideeën, je moet 
personeelsmanagement doen, nieuwe 
mensen rekruteren voor uw organisatie 
en ze ook gelukkig houden, je moet de 
markting en verkoop doen en dan het 
feitelijke product ook nog gaan maken. Er 
komt dus gewoon veel bij kijken en dat is 
het plaatje waar ik nu sta. 

Nu ben ik co-founder en CEO van Relu. 
We zijn met vier co-founders. Relu zelf  

is nu dertien man groot. We zijn heel 
productdevelopment gefocust en nu 
begint de business eigenlijk ook op gang 
te komen. Op 10 december is de launch 
van ons eerste SaaS product. (n.v.d.r. 
Software-as-a-service) That’s it in a nutshell, 
maar geeft wat inzicht in het traject dat ik 
gevolgd heb.

Je start-up is nu toegespitst op 
3D-kopieën van de schedel met alles 
erop en eraan. Waar maakt Relu het 
verschil in de 3D-beeldsoftware?

Wij maken een digitale kopie van de 
schedel. Van het hoofd eigenlijk, want we 
kunnen ook zacht weefsel simuleren. Nu 
wat ons speciaal maakt, is dat we in de 
core een AI (n.v.H. artificiële intelligentie) 
bedrijf  zijn. Dat zijn algoritmes die geleerd 
hebben om op basis van 3D-röntgenscans 
van het hoofd, de verschillende structuren 
van die anatomie te gaan herkennen. 

Onze AI is gebouwd met deep learning. 
Dat gebruiken wij om al die structuren 
automatisch te gaan herkennen. Die 
modellen kunnen herkennen wat een tand 
is. Ook de verschillende types tanden, 
want niet elke tand is hetzelfde. Wat is uw 
bot, wat de verschillende zenuwen zijn die 
lopen in uw kaken. Ook bijvoorbeeld uw 
sinussen. 

Een tweede zaak is dat wij volledig web 
based zijn. De meeste 3D-software is 
native. (n.v.H lokaal op de computer) Het 
moeilijke aan dat in de cloud te doen, is 
de heel zware processing die nodig is voor 
de 3D-visualisaties. Het voordeel van de 
cloud is dat men kan samenwerken met 
specialisten van over heel de wereld. Dat is 
ook wat er meer en meer aan het gebeuren 
is. Stel ik ben specialist en wil een kaak 
reconstrueren. Ik ga dat uitbesteden aan 
klinische (n.v.H. biomedische) ingenieurs. 
Die gaan die beelden inlezen en doen de 
segmentatie, dat is de technische term 
voor het maken van een 3D-model. Eens 
de kaak gereconstrueerd is, kan men 
dat 3D-printen en terugsturen naar de 
chirurg. 

Die twee USP’s - we maken automatisch 
een voorstelling van het hoofd van de 
patiënt en we zitten in de cloud - zijn de 
belangrijkste zaken. Men wint fameus tijd 
en men heeft veel meer vrijheid hoe men 
alles gaat gebruiken.

Was Relu altijd al de naam, 
ook voor het toespitsen in het 
tandheelkundig domein?

We hebben de naam gegeven begin 
2019, in februari. We zijn pas in de 
tandheelkundige wereld gestapt eind 
2019.

Vanwaar komt de naam Relu 
eigenlijk?

Wil je weten wat het verhaal is achter de 
naam of  wat Relu nu specifiek betekent?

Beide!

Op een avond waren drie van de vier 
oprichters: Antoine, Adriaan en ikzelf, 
achter een naam aan het zoeken. Bij het 
namen zoeken, zeiden we dat het iets 
kort moest zijn, iets helder, iets crisp, 
à la Netflix en Google. We vonden dat 
we daar dan maar gewoon een AI voor 
moesten schrijven. We hebben die keiveel 
technamen gegeven als training data, om 
zo het model iets te laten voorspellen. 
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Interview RELU

Daar kwam ook vrij veel brol uit: Baang 
of  Baow. Korte namen maar niks crisp. 

Uiteindelijk hebben we dan gezegd: 
“Bon, een van de meest gebruikte functies 
binnen deep learning is de ReLU.” De 
ReLU ofwel Rectifier Linear Unit is een 
activatiefunctie, wat eigenlijk betekent of  
uw digitaal neuron een signaal gaat geven 
aan het volgende neuron of  niet. Kleiner 
dan nul, vuurt die niet; groter dan nul, 
vuurt die lineair met het aangeleverde 
signaal. 

We hebben een aantal dingen proberen 
verwerken in ons logo. Er zit een 
3D-effectje in omdat wij zeggen: “3D is 
de toekomst van tandheelkunde.” Er is nu 
3D-technologie beschikbaar, ultra low dose 
scans, waarmee de hoeveelheid radiatie 
die je krijgt hetzelfde of  minder is als met 
een 2D-scan. De toekomst zal in 3D zijn 
voor alle tandheelkundige specialisaties. 
Terwijl je vandaag bij tandartsen nog veel 
met 2D in contact komt in Europa, zie je 
allemaal 3D in Oost-Europa en VS, die 
lopen serieus voor. Het oranje stelt het 
innovator zijn voor in de old-fashioned 
medische wereld. Oranje is een kleur die 
je daar normaal niet ziet. Het is normaal 
allemaal blauw, groen en wit. Finaal is dat 
ook een stilistische onderkaak. Dat is een 
beetje de betekenis achter ons logo.

Genoeg over Relu gebabbeld voor 
nu. Een onderneming beginnen is 
een hele ‘onderneming’. Hoe heb 
jij het begin van de start-upperiode 
ervaren?

Vandaag zijn we nog altijd een start-up. 
(lacht) We zijn nu wat groter wel met  

dertien mensen. Het blijft fuzzy. Een 
start-up is ook nooit af. Het blijft altijd 
een beetje chaotisch. Er zijn ook zoveel 
mogelijkheden, zoveel nieuwe dingen 
die je kan doen. Het groeitraject dat ik 
doorlopen heb als mens, wat ik ervaren 
heb de afgelopen drie jaar, dat was 
pittig intens maar het was fantastisch. Ik 
kick daar wel een beetje op. Ik denk dat 
dat vandaag nog altijd het geval is. Je 
blijft met challenges zitten. Dat gaat de 
komende vijf  jaar nog zo zijn. Dan zijn 
we misschien een scale-up maar dat gaat 
gepaard met andere challenges. 

Als we echt naar het eerste jaar van 
de start-up kijken was dat wel een eye-
opener. Als ingenieur had ik niets met 
economische dingen te maken gehad. 
Wel enkele vakken, maar plots kom je 
met heel de businesswereld in contact. 
Plots beginnen uw ogen wel open te gaan 
hoe dat bedrijven werken van binnenuit. 
Alles is nieuw. Je moet een organisatie van 
scratch oprichten. Je moet je boekhouding 
van scratch doen, je product van scratch 
ontwerpen, je klanten voor de eerste 
keer gaan contacteren en kijken wat hun 
noden zijn. 

Dat doen we vandaag nog altijd. Je vindt 
nieuwe technologieën. “Echt wauw amai, 
wat is er allemaal mogelijk.” Dat is eye-
opener na eye-opener en ook challenge 
na challenge geweest. In het begin is 
dat gigantisch stimulerend. Ik moet 
wel zeggen dat we in het begin ook wel 
zotte uren hebben gedaan. Vandaag de 
dag doen we nog altijd zotte uren, maar 
vandaag spreken we eerder over een 50 à 
60 urenweek wat nog altijd veel is.

Werken jullie dan ook in het 
weekend?

In het weekend werken we nu niet meer. 
Het weekend is heilig. Gewoon ook om 
onszelf  te beschermen. Nu zie je ook wel, 

na drie jaar, dat er dingen terugkomen. Je 
wordt ook groter, dus je kan dat aan andere 
mensen geven voor wie dat dan compleet 
nieuw is. Een start-up, echt gigantisch 
dynamisch en een steile leercurve.

Als je van de voorbije drie jaar één 
hoogtepunt en één dieptepunt zou 
moeten geven?

Ik denk het dieptepunt, waar ik gigantisch 
veel stress van had, is dat we twee keer 
quasi op de financiële afgrond hebben 
gestaan. We hadden bijna geen geld meer. 
Daar trek je wel je lessen uit. 

De eerste keer dat we dat meemaakten 
waren we nog met drie: Thomas, Adriaan 
en ik. Antoine werkte toen nog bij 
Bain&Co. Hij is na een jaar bij Bain&Co 
naar Relu teruggekeerd. De tweede keer 
hadden we onze eerste werknemers. Dat 
is eng. Op dat moment moet jij ervoor 
zorgen dat mensen hun loon krijgen en 
je ziet dat er eigenlijk te weinig geld op 
de bankrekening staat. Op een bepaald 
moment hebben we min twee weken 
runway gehad, dat betekent min twee 
weken dat we nog geld hadden. Dat is 
al bijna een jaar geleden in december. 
We hebben dat toen kunnen regelen 
door investeerders te overtuigen met ons 
prototype en de klanten die we in de 
pipeline hadden. 

Ik heb toch twee maanden slecht geslapen 
daarvan. Dus dat is wel het dieptepunt 
met gigantisch veel schrik. Voor hetzelfde 
geld waren de investeerders niet akkoord 
gegaan. Dan hadden de investeerders 
gezegd: “Hmm, we gaan wachten tot die 
klant heeft getekend.” In dat geval was het 
begin januari gedaan geweest. Dat is wel 
een gigantisch contrast en geeft dus veel 
stress.

Maar is dat werkelijk een dieptepunt? Dat 
was ook een leerrijke ervaring. Vandaag 
de dag let ik veel nauwer op de cashflow, 
kijken hoe het met de financiële toestand 
van het bedrijf  is. Zeker nu er meer 
mensen werken in het bedrijf, kan je dat 
niet maken dat je in zo’n situatie komt. 

Ik denk dat het echte grote hoogtepunt 
was dat onze eerste grote klant, die na 
twee jaar praten, heeft gezegd: “Goed, 
jullie zien er pientere gastjes uit, wij gaan 
met jullie samenwerken.” Dat was zo’n 
opluchting omdat je eindelijk validatie 
krijgt van de markt. Wat wij aan het doen 
zijn dat biedt effectief  wel meerwaarde. 
Dat was echt validatie dat mensen zeggen: 
“Het ziet er zo goed uit dat ze er geld voor 
willen neerleggen.”

Om eerlijk te zijn, voor mij schuiven 
de hoogtepunten op omdat mijn 
referentiestandaard verandert. In 
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augustus waren we maar met drie voltijdse 
werknemers, nu gaan we naar acht. Op 
zo’n korte tijd, dat is ook wauw. Dat zo’n 
organisatie gigantisch groeit. Er zijn te 
veel mooie momenten om op te noemen. 

Elke vrijdag hebben we demo’s die 
iedereen toont over wat ze die week 
hebben gerealiseerd. Dat is elke keer een 
hoogtepunt van: “Wauw! We hebben 
terug vooruitgang gemaakt!” Dat je 
geconfronteerd wordt met challenges en 
terug weer wat beter dan vorige week 
bent geworden. Altijd het fijne gevoel dat 
je vooruitgang aan het maken bent. Dat 
je nieuwe dingen aan het bijleren bent. Ik 
heb elke week dus wel wat hoogtepunten 
wat wij als team aan het bereiken zijn. 

Om af  te sluiten een laatste 
adviesvraag: stel je bent zelf  een 
mentor voor een student die een 

start-up wilt beginnen. Wat zijn de 
tips die je zou geven om op weg te 
geraken.

Weet dat als je een bedrijf  wilt starten in 
België of  Europa in het algemeen, daar 
komt veel werk bij kijken dat niet uw core 
business is. Wacht met het in een bedrijf  
te gieten tot je je eerste klanten voor je 
product of  dienst hebt gevonden.. Als ik 
nu terug zou kunnen gaan in het verleden, 
zou ik het wat uitgesteld hebben. Plots kom 
je met veel verplichtingen en vaak als je een 
bedrijfje start is dat maar met één, twee of  
drie mensen. Wat ook een aanrader is als 
je een bedrijf  start: start het bedrijf  niet 
alleen. De statistiek heeft aangetoond dat 
twee à drie of  vier co-founders het meeste 
succes hebben. Daarbij ook gerekend 
dat je complementaire co-founders bent. 
Dat is bij Relu het verschil. We zijn niet 
supercomplementair. Gelukkig hebben 
Antoine en ik meer de businesservaring 
en Thomas en Adriaan die zijn in tech 
supersterk. Voor ons past dat nu wel en 
we hebben het bedrijf  er rond gebouwd. 

Hoe dan ook zou ik zeggen dat je 
wacht met het bedrijf  op te richten tot 
je validatie hebt over wat je wilt doen. 
Dat mensen ervoor willen betalen, want 
dat is gewoon het allermoeilijkste om 
op dat punt te komen. Probeer met een 
zo eenvoudig en goedkoop mogelijk 
prototype te achterhalen of  mensen 
ervoor willen betalen. Dat is zowat de 
kern van een start-up en dat zijn wij 
vandaag nog altijd aan het doen zelfs 
al hebben wij betalende klanten. De 
product-market fit onderzoeken, zeker 

voor hightechinnovatie is gewoon heel 
moeilijk. 

Ik ben niet supergestructureerd bezig 
(lacht). Iets anders waar ik aan denk: 
je gaat moeten durven in het duister 
springen. Je moet daar comfortabel mee 
zijn. Het is gewoon allemaal te moeilijk 
om te kunnen voorspellen. Er is heel veel 
duisternis. Ik besef  vandaag nog altijd 
hoeveel ik nog niet weet. 

Ze zeggen ook dat goede ondernemers 
erin slagen die onzekerheid zo snel 
mogelijk weg te werken en zo snel mogelijk 
heel veel informatie te hebben zodat je 
weet waar je mee bezig bent. Voor een 
volgende start-up misschien weet ik nu 
wel al waar ik moet gaan kijken. 

Zoek u ook een goede mentor. Wij 
hebben het geluk gehad dat we een goede 
mentor hadden. Iemand die aan de KU 

Leuven verbonden was, maar ook via SO 
Kwadraat, een organisatie gespecialiseerd 
in het begeleiden van jonge ingenieurs 
die willen starten met een idee. Vandaag 
de dag als ik iemand tegenkom en ik 
denk: “In dit idee geloof  ik.” Dan breng 
ik die naar die organisatie die ons ook 
heeft verder geholpen. Je kan er ook zelf  
naartoe gaan. Dat je iemand hebt als 
klankbord om mee te praten. 

Iets dat ik ook een belangrijke vind: met 
de mensen met wie je een bedrijf  opricht 
heel goede afspraken maken en dat kan 
echt over alles gaan. Ik herinner me nog de 
momenten dat we hebben zitten spreken 
over ‘Wat als iemand sterft?’, ‘Wat als we 
ruzie hebben en iemand houdt het voor 
bekeken?’, ‘Wat als iemand criminele 
feiten pleegt?’ We zijn echt diep gegaan. 
Durf  zo’n diepe conversaties te hebben. 
We zijn al met enkele moeilijke situaties 

in contact gekomen. Maar omdat we dat 
allemaal initieel hebben doorgesproken, 
gaat dat veel beter. 

Een van de nummer één redenen waarom 
jonge ondernemingen mislukken is het 
start-upteam. Dat het team geen goede 
dynamiek heeft. Tweede reden is dat je 
geen goede product-market fit hebt. En 
derde reden is dat er geen cash meer is, 
uw cash-flow management.

We hebben dus al deze problemen 
meegemaakt en er ons ook doorgeworsteld. 
Ik weet waar de issues zijn en het blijft wel 
moeilijk. De team problemen hebben we 
gehad en opgelost. De product-market 
fit steken we vandaag met Relu nog het 
meeste tijd in. Wij zitten in de medische 
sector. Eén, dat is een zwaar gereguleerde 
sector. Twee, het is een conservatieve 
wereld. Het is moeilijk om die mensen 
te laten zien hoe de dingen die wij doen, 
hoe die meerwaarde genereren. Je moet 
het verhaal helder krijgen en dat het 
een herhaalbaar verhaal is. Dat het echt 
klopt dat je dat kan valideren door met 
dokters, tandtechniekers en je klanten te 
spreken. Dat is het ongoing process voor 
ons als start-up. Als dat afgerond is, ben je 
waarschijnlijk een scale-up. 

Dat zijn de drie lessen: team, product-
market fit en cash-flow. Dat zijn de drie 
grootste dingen waar ik sterke emoties 
rond heb. Dat zijn dingen waar we mee 
gestruggeld hebben en ook hebben 
opgelost. We gaan er positief  mee om. Als 
je met tegenslagen geconfronteerd wordt: 
trek uw lessen eruit en ga weer verder. Je 
gaat tegenslagen hebben. Zolang je maar 
20% van de dingen slecht doet en 80% 
goed, ben je nog altijd meer goed dan 
slecht aan het doen. Dan ga je vooruit.

Heel hard bedankt voor uw tijd!

Ik hoop dat je niet te veel knip-en-
plakwerk hebt. (lacht) •AB

Zolang je maar 20% van de dingen slecht 
doet en 80% goed, ben je nog altijd meer 

goed dan slecht aan het doen.



ExxonMobil

exxonmoBil BinnensteBuiten!

Wie is ExxonMobil? ExxonMobil is een Amerikaans olie- en gasbedrijf. Uiteraard, 
maar we zijn nog zoveel meer dan dat! We kunnen een uiteenzetting geven 
over onze vestigingen overal ter wereld, over de producten die we maken, de 
technologieën waar we onderzoek naar doen, de projecten die we komende jaren 
willen realiseren… maar dat kunnen jullie ook op onze website terugvinden. Wat 
daar echter niet op staat, is hoe onze werknemers ExxonMobil ervaren. Het is niet 
altijd even makkelijk om als student een beeld te vormen over het werkleven en de 
toekomst hierrond. We hebben daarom enkele vragen gesteld aan enkele collega’s 
in de hoop dit een beetje te verduidelijken. 

Thomas Van Looy 
Contact engineer Atmospheric Pipestill, Hydrofinders & Blenders – Raffinaderij Antwerpen 
Studies: Industrieel ingenieur – Schakelprogramma naar burgerlijk (CIT) – KU Leuven 
Eerste functie Ik ben in september 2018 begonnen op de raffinaderij in Antwerpen als offsite contact engineer. In 
vergelijking met mijn huidige functie zag ik dat eerder als een project engineering rol. De focus lag meer op het maken van 
designs m.b.t. opslag van de producten en hoe ze buiten te krijgen. Het leukste aspect van deze functie is dat je snel een goed 
overzicht van de hele raffinaderij krijgt.

Jobtraject Offsite contact engineer (Antwerpen Raffinaderij, 1 jaar) - Onsite contact engineer Vacuum pipestill & 
Hydrofiners (Rotterdam Raffinaderij, 2 jaar) - Onsite contact engineer Atmospheric pipestill, Hydrofiners & Blending 
(Antwerpen Raffinaderij, huidig)

Waarom werk je graag voor ExxonMobil? De leuke sfeer onder de collega’s vind ik de grootste troef. Je start typsich 
in de afdeling technical assistance, waarbij je in de gang zit met allemaal jonge collega’s. Dit zorgt voor zowel een leuke sfeer 

op het werk en ook daarbuiten.

Kaat Vertonghen
Mechanical Engineer – Meerhout Polymers Plant
Studies: Burgerlijk ingenieur (Biomedische Technologie) – KU Leuven 
Eerste/huidige functie Mijn huidige functie van mechanical engineer, ook mijn eerste functie sinds ik bij Exxon werk 
(2018), is heel gevarieerd en uitdagend. Enerzijds hou ik mij bezig met de dagelijkse opvolging van onze apparatuur (data-
opvolging van onze compressoren, pompen...), anderzijds werk ik op langetermijnprojecten (herstellingen voorbereiden, 
technische aspect van nieuwe apparatuur beoordelen en goedkeuren... ). De variatie zorgt ervoor dat ik met veel verschillende 
mensen mag samenwerken (zowel collega’s als externen), waardoor ik iedere dag kan blijven bijleren.

Beste herinnering(en) Een complexe herstelling die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd. De standaard herstellingsmethode 
kon toen niet worden toegepast, waardoor een nauwe samenwerking tussen verschillende departementen, alsook “thinking 
out of  the box”, belangrijk was om een goed alternatief  uit te werken. Ondanks het uitdagende aspect werd de herstelling 
vlot en probleemloos uitgevoerd, wat het een mooie herinnering maakt om op terug te blikken.

Waarom werk je graag voor ExxonMobil? Er zijn veel redenen waarom ik graag voor ExxonMobil werk, gaande van 
uitdagende jobs tot werken in het buitenland, maar een van de voornaamste voor mij is toch de sfeer en mentaliteit tussen 
collega’s. We hebben een “open door policy”, wat betekent dat we allemaal heel bereikbaar en behulpzaam zijn om elkaar 
vooruit te helpen - team spirit is m.a.w. heel sterk aanwezig! 



Erwin Van Eylen
Technical Advisor – Antwerp Meerhout Polymer Plants
Studies: Burgerlijk ingenieur elektromechanica - UGent
Huidige functie Na mijn 60ste ben ik technical advisor voor de hogedruk-polyethyleen-plants in België (a.k.a. AMPP). Ik 
hou me bezig met de technische en economische mogelijkheden rond langetermijninvesteringen (bv. ons plan om tegen 2050 
CO₂-neutraal te zijn) en met het coachen en opleiden van jongere ingenieurs.

Eerste functie Als process ingenieur was ik nauw betrokken bij het converteren van onze grootste reactorlijn van een 
buisreactor naar een autoclaafreactor met step-out reactorgrootte. Er was een noodzaak om fundamentele designcritera te 
ontwikkelen samen met onze technologieafdeling. Samen met de process operators, heb ik veel uren gespendeerd aan het 
optimaliseren van een nieuwe vacuüm wax-distillatie-eenheid.

Jobtraject  Process engineer, Second Line supervisor Operations, Licensing start-up leader (Zuid-Korea), Technology 
manager HPPE, Operations manager (APP-Offsites AREF-MPP), Technical manager (AMPP).

Nadeel aan werken voor ExxonMobil? Door het interessante werk, besteed je veel tijd aan het denken over 
processuitdagingen. Vooral als ik tuinier, blijf  ik al eens te lang op mijn spade leunen om wetenschappelijke problemen te 
overdenken. Mijn vrouw vindt dat ik te veel droom in mijn tuin in plaats van te werken...

Jolien Burggraeve 
Benelux Heavy Product Scheduler – Antwerpen & Rotterdam Refinery
Studies: Burgerlijk ingenieur (CIT) – KU Leuven 
Huidige functie Ik behoor sinds begin 2019 tot het planning en scheduling team van het Antwerpse en Rotterdamse 
raffinaderijcomplex. Ons team voorziet de beide raffinaderijen op continue basis van de (meest optimale) feedstocks en zorgt 
dat de geproduceerde producten kwalitatief  en tijdig geëxporteerd worden naar de klanten. Ik zorg specifiek voor de planning 
van de zware en donkere producten en voor de voeding voor onze flexicoker en delayed coker. Mijn grootste uitdaging is om 
de producttanks niet te laten overstromen en de voedingstanks niet te laten leegkomen. 

Jobtraject  Procesingenieur (Raffinaderij Antwerpen, 1,5 jaar) – Energiecoördinator (Raffinaderij Antwerpen, 2 jaar) – 
Productieplanner Benelux (Raffinaderij Antwerpen & Rotterdam, 2,5 jaar and counting)

Beste herinneringen Het Esso Ski-verlof  en de “Global Energy Network”-meeting in Singapore  

Waarom werk je graag voor ExxonMobil? Het samenwerken met een groot netwerk aan fijne en gedreven collega’s, de 
vele verschillende carrière-opties binnen handbereik, elke dag bijleren. 

Jef Mannaerts
EMEAF Liquids Overland Advisor – Brussels Campus
Studies: Burgerlijk ingenieur (WTK) – KU Leuven 
Hoe heb je ExxonMobil leren kennen? Ik heb ExxonMobil leren kennen tijdens een van de ontdekkingsdagen waarbij 
je een rondleiding kreeg in Rotterdam en Antwerpen Refinery. Initieel trokken de idyllische lichtjes van de installatie mij aan. 
Eigenlijk wilde ik mijn eigen bedrijf  beginnen, maar bij gebrek aan een goed idee en de mogelijkheid om bij ExxonMobil 
entrepreneur binnen het bedrijf  te zijn heeft mij hiervoor doen kiezen.  

Eerste functie  Pelletizing en Finishing Ingenieur: een heel brede engineering job waarbij je zowel operations, maintenance 
als het fantastische engineering team leert kennen. In het begin word je supergoed begeleid waardoor je een hele steile 
leercurve doormaakt. Vermits je met meerdere collega’s tegelijk start, krijg je een hechte band: je kunt samen lachen met de 
operationele problemen en elkaar helpen om creatieve oplossingen te vinden. Met de collega’s waar ik samen mee begon, 
spreken we nog meerdere malen per jaar af  om samen te gaan eten/ fietsen of  ... 

Jobtraject  Pelletizing and Finishing Engineer (Antwerp Polymers Plant, 3 jaar) - Maintenance Planning and Scheduling 
Section Head (Antwerp Polymers Plant, 3 jaar) - EMEAF Liquids Overland Advisor (Brussels Campus, huidig) 

Beste herinnering(en) ExxonMobil-voetbaltoernooi in Fawley: Vrijdagnamiddag met een vrolijke bus naar de UK, 
’s avonds veel plezier in Southampton, zaterdag heel de dag voetballen en daarna een afsluitfeest van het toernooi. Een 
schitterend weekend! 

Waarom werk je graag voor ExxonMobil? Naast de uitdagende job, heel gemotiveerde en jonge mensen die je zowel 
professioneel als persoonlijk naar een hoger niveau tillen. Zeker in Chemicals krijg je snel veel verantwoordelijkheid. 
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Spelletjes

Kleurplaat
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Duodoku

Tectonic

In een duodoku is een sudoku gedeeltelijk over een andere sudoku heengeschoven. Bij het oplossen van 
een duodoku komt meer kijken dan alleen het oplossen van twee losse sudoku’s! De lege vakjes moeten 
ingevuld worden zodat in elke kolom, in elke rij, en in elk van de negen blokken de getallen van 1 tot en 
met 9 elk één keer staan.

Ieder blok bestaat uit maximum 5 vakjes en kan de nummers ‘1’ tot en met het aantal vakjes van het blok 
bevatten. Een blok met 1 vakje kan dus enkel een ‘1’ bevatten, een blok met 4 vakjes kan dus nummers 
‘1’ tot en met ‘4’ bevatten. Het is verboden om twee vakjes met hetzelfde nummer horizontaal, verticaal 
of  diagonaal (met de hoeken) aan elkaar te laten grenzen en ieder blok mag elk nummer slechts één keer 
bevatten.

! WIN WIN WIN !
In iedere editie van de Ir.Reëel staat 
een puzzel waaruit je een getal kan 
halen. Met deze getallen kan je een 
code vinden die jou een mooie prijs 
kan opleveren op het einde van het 
jaar. Los deze Tectonic op en ontdek 
hiermee het tweede deel van de 
geheime code! We zijn op zoek naar 
het cijfer in het groene vakje!
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fACEBOOK
Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de hoogte van 
alle evenementen! Hier zal je naast de Bakskes, de foto’s van de 
afgelopen evenementen en andere nuttige informatie kunnen vinden. 

instAgrAm
Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de afgelopen 
evenementen in het licht te zetten en je af en toe een blik achter de 
schermen of tijdens een evenement te geven. Volg ons dus zeker op 
Insta als je op de hoogte wil blijven en je graag leuke sfeer fotootjes 
ziet passeren!

WEBsitE
De website verzamelt alle info die je nodig hebt. Hier vind je alle 
evenementen, jobadvertenties, foto’s, Bakskes, Ir.Reëels, ... . Ook 
kan je via de site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot 
reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te komen shiften!

SOCIAL MEDIA


