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Beste lezer

Elke week melden we in deze inleiding dat de tijd zeer snel vliegt, dat het 
alweer (!?) week nummer zoveel is ... , maar deze week moest ik het toch even 

laten bezinken. Nog 1 nachtje slapen en het is december. En zoals de ongeschreven 
regel luidt : vanaf 1 december is het Kerstmis!

Coronavrije kerstkusjes

DINSDAG

WOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAG

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG

20u00 Onthaal: vriendjesspeeddate In uw kot

19u00  Sector Night IT In uw kot
12u45  VTK Bureau In uw kot

19u30  Sector Night Energy In uw kot

20u00 Veerkrachttraining  In uw kot

19u00 Don’t worry, be h-APP-y  In uw kot

20u00 Wekelijks loopje  Blok 6

20u30 Schaaktoernooi In uw kot



Praeseswoordje
Voldaan kan ik jullie vertellen dat mijn benen stijf zijn. Daarbij 

moet je weten dat mijn gemiddeld aantal jogsessies even groot 
is als het aantal uren dat ik afgelopen week heb gewerkt aan 

mijn deadline die steeds dichterbij komt. - Wat het getal is laat ik 
aan jullie verbeelding over. - Het totaal aantal kilometers gelopen 

door VTK heeft trouwens mijn verbeelding getart. Dat we zo door de 
week zouden vliegen ... WOW! De kaap van 10.000km zo mooi afgerond! 

Ik zal alvast een klein dankwoordje doen aan zij die mij vergezeld hebben 
op deze tochten: Jules, Marion, Tobias, Robin, Emilie, Thomas, Helena, Lotte 

en Bram: bedankt om mee te gaan!
Zo vergezeld worden op de loopjes en wandelingen deed goed. Zo eens 
een lachend gezicht - misschien iets minder lachend na het loopje - dat vol 
enthousiasme buiten komt om met andere onbekenden te gaan lopen of 
wandelen. Niets houdt jullie tegen om dat komende weken opnieuw te doen! 
Zulke initiatieven kunnen je een hart onder de riem steken. Bereid je voor 
want de komende week droppen we nog een hele resem aan ideeën die je 
kan uitvoeren om dichter te komen met je eigen omgeving maar ook met de 
onbekende persoon uit de aula. Denk eraan, het is niet de gemakkelijkste tijd 
en samen gaan we erdoor.
De maand december breekt deze week aan, wat ook Sinterklaas betekent! De 
goede oude man komt weer met pakjes en snoepgoed. Verwacht je aan veel 
liefde en voor al wie braaf is geweest een surprise! Om een tipje van de sluier 
te lichten: ook dit jaar zal de Sint zijn ronde doen en kan jij hem een berichtje 
sturen of hij wilt langskomen!

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Plantjes! Wie wordt er nu niet gelukkig van plantjes? Al bijna twee maanden 
geleden fleurde ik mijn kotje op met 4 kamerplantjes. Ondertussen is er helaas 
al eentje gesneuveld en een andere is aan het twijfelen of ie nog verder wil met 
zijn leventje. Blijkbaar bestaat er dus ook zo iets als plantjes te veel water geven 
en was ik ze als het ware aan het verzuipen. Toch maken mijn groene vriendjes 
mijn kotje net dat tikkeltje fijner en dat willen we jullie met VTK ook gunnen. Kom 
daarom deze week gratis en voor de niet een plantje bij ons afhalen! Rekening 
houdend met het feit dat dat jullie mogelijks net als ik geen plantjestalenten 
zijn hebben we gekozen voor de pannenkoekenplant. Onverwoestbaar naar 
het schijnt, ge moet echt goed uw best doen om die dood te krijgen :p
Wil je naast het opfleuren van je kot ook nog eens een frisse neus gaan 
halen maar weet je niet direct met wie? Of vind je het ook zo jammer 
dat het dit semester precies onmogelijk is om nieuwe mensen te 
leren kennen? Schrijf je dan snel in voor de “Walk with a stranger”! 
Wij zoeken een momentje dat zowel voor jou als voor een andere 
toffe wandelaar past en geven jullie een interactieve route mee 
als suggestie. Bovendien trakteren we je op een fijn gesprek, een 
frisse neus en wie weet vind je onderweg wel een nieuwe vriend.

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN         13U00 - 14U00 GESLOTEN

Dinsdag    GESLOTEN         GESLOTEN GESLOTEN

Woensdag    GESLOTEN         13U00 - 14U00 GESLOTEN

Donderdag    GESLOTEN         18U00 - 19U00 GESLOTEN

Vrijdag         GESLOTEN         GESLOTEN    GESLOTEN



Events

MA 30/11: Onthaals vriendjesspeeddate | In uw kot | 20u00

Heb je ook nood aan nieuwe contacten in deze alsmaar durende lockdown? Zin 
in een nieuwe interessante babbel? Zin in een drankspelletje? Of gewoon zin om 
te roddelen over de proffen en een study buddy te zoeken? Kom een avondje 
gezellig doen op de Discord en leer nieuwe vriendjes kennen!

WOE 2/12: Sector Night IT | In uw kot | 19u00

Event sn = new SectorNight(“it’’, new Date(02, 12, 2020), new Time(19, 00, 00));

Snap je wat er hierboven geschreven staat en ben je geïnteresseerd in de sector 
IT? Dan is de Sector Night IT ‘the place to be’ voor jou! 

Alle studenten uit bachelor en master zijn op woensdag 2 december uitgenodigd 
om online kennis te maken met enkele interessante bedrijven uit de IT sector. 
Kom luisteren naar hun presentaties en ontdek wat de sector allemaal voor jou in 
petto heeft! Na de presentaties kan je in groepjes nog wat netwerken en babbelen 
met de aanwezige bedrijven en wie weet ontmoet je wel je toekomstige werkgever.

De aanwezige bedrijven zijn: Deloitte, AE, Devoteam, Exellys en PwC

Inschrijven verplicht via on.vtk.be/SNIT

WOE 2/12: Sector Night Energy | In uw kot | 19u30

Wil je na 2025 ook nog tot de kern van energie bijdragen? Kom dan naar 
onze Sector Night Energy om te zien wat de sector buiten kernenergie nog 
allemaal te bieden heeft.

Alle studenten uit bachelor en master zijn op woensdag 2 december 
uitgenodigd om online kennis te maken met enkele interessante bedrijven 
uit de Energy Sector. Kom luisteren naar hun presentaties en ontdek wat 
de sector allemaal voor jou in petto heeft! Na de presentaties kan je in 
groepjes nog wat netwerken en babbelen met de aanwezige bedrijven en 
wie weet ontmoet je wel je toekomstige werkgever.

De aanwezige bedrijven zijn: Tractebel, Sweco en BCG

Inschrijven verplicht via on.vtk.be/SNEnergy

WOE 2/12: VTK Bureau 6 | In uw kot | 12u45

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

Sector Night Energy:Sector Night IT:
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beleidsbeslissingen op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair 
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om input te geven tijdens een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten 
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Join ook onze “VTK Onderwijs” Facebookgroep! 

Sector Night Energy:
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DO  3/12: Schaaktoernooi | In uw kot | 20u30

“Life is like Chess. If you lose your Queen, you’ll probably lose the game.”
Heeft het bingewatchen van The Queen’s Gambit voor inspiratie gezorgd? 
Ben jij bekend met de Koningsgambiet, de Pircverdediging of de Italiaanse 
opening? Of heb je deze termen net stiekem op Wikipedia opgezocht? Wat 
het antwoord ook was, welkom op ons Online Schaaktoernooi ben je zeker en 
vast! Test die grijze hersencellen, stijg in de rangschikking en win het toernooi! 
De inschrijvingslink zal verschijnen in het Facebookevenement en op de VTK-
site. 

Fakbar ‘t ElixIr

Di 8/12: Kerstcantus | In uw kot | 20u00

HO HO HO! De kerstperiode komt er weer aan! En daarmee snakt iedereen 
naar een laatste online cantus van dit semester. Deze keer helemaal in 
kerstsfeer, met prachtige pianobegeleiding én met veilingen voor het goede 
doel! Wat wil je nog meer? Zet dus die kerstmuts maar op, codex erbij, hou 
je payconiq klaar en GAAN!

Stronger Together!
Het einde van het semester nadert en de deadlines komen dichterbij. 
Naast een pandemie en het bijhorende isolement komt er nog wat stress 
bij. Omdat we ons allemaal wel eens minder in ons vel voelen of door een 
dipje gaan, besteden we een weekje meer aandacht aan jou! We proberen 
jullie deze week een nieuwe boost te geven zodat we samen de winter 
doorkomen. We verlichten de donkere avondjes, voorzien sociale pauzes 
en brengen wat extra leven in je kot. Hieronder vind je nog een concreet 
overzicht van de verschillende activiteiten die we in petto hebben voor 
jou!

WOE 2 - 9/12: Walk with a stranger | Arenberg en omstreken

Wil je nog eens een frisse neus gaan halen maar weet je niet direct met 
wie? Of vind je het ook zo jammer dat het dit semester precies onmogelijk 
is om nieuwe mensen te leren kennen? Schrijf je dan snel in voor “Walk 
with a stranger”! Wij zoeken een momentje dat zowel voor jou als voor een 

andere toffe wandelaar past en geven jullie een interactieve route mee 
als suggestie. Bovendien trakteren we je op een fijn gesprek, een frisse 

neus en wie weet vind je onderweg wel een nieuwe vriend.

Inschrijven kan via on.vtk.be/walk



Go Events

DI 1-4/12: Gratis pannenkoekenplantje | Blok 6 | Elke middag

De code rood duurt ondertussen al veel te lang. Je ziet je vrienden nog 
maar een percentage van hoe vaak het vroeger was. Om deze leegte wat op 
te vullen bieden we jullie een kotplantje aan, maar geen gewoon kotplantje. 
Deze pannenkoekenplant is namelijk heel eenvoudig te stekken.
Wat is stekken? Je gebruikt een stukje van je plant, deze plaats je in een 
nieuwe bodem en hier groeit een plantje uit. Met exact hetzelfde DNA 
als jouw eigen plantje. Zo kun je eigenlijk een deeltje van jezelf aan je 
vrienden geven om zo tijdens de blok verbonden te blijven. Daarnaast is 
deze pannenkoekenplant ook een heel leuk Belgisch plantje om op kot te 
hebben!
Kom vanaf dinsdag elke middag je gratis plantje afhalen aan blok 6 (zolang 
de voorraad strekt)! Reserveer wel eerst een afhaalmoment via de site. 
Meer informatie kan je op het Facebookevent vinden.

WOE 2 en 9/12: Veerkrachttraining | Zoom | 20u00

Jezelf in de prise steken
In deze tijden, waarin het voor iedereen wel eens zwaar is, kan het 
soms een uitdaging zijn om hiermee om te gaan. Daarom zette het 
Studentengezondheidscentrum een nieuw soort training op touw: de 
Veerkrachttraining! Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan 
stress en tegenslag. Zo 'veer' je als het ware terug. Twee sessies vormen 
samen de training, de sessie van volgende week zal zich focussen op 
energiegevende en – nemende factoren in ons leven, en hoe hiermee om te 
gaan. De training is er voor en door de student, om zo op een laagdrempelige 
manier samen onze veerkracht te versterken!

Wat? 2x een gratis sessie van 1,5 uur. (Maar plaatsen zijn beperkt, dus 
schrijf je zeker in en doe zeker mee als je ingeschreven bent!)

Wanneer? Woensdag 2 december en 9 december van 20u-21u30. 
 Waar? Via Zoom. (Een link wordt volgende week verstuurd naar de 

ingeschreven mensen.)
Hoe? Inschrijven kan via deze link: on.vtk.be/veerkracht

WOE 2: Niet 100% in je vel? Don’t worry, be h-APP-y! | Zoom | 20u00

In deze tijden voelt iedereen zich wel eens wat minder goed in zijn vel. 
Ook voor studenten is dit een mentaal zware periode: angst, stress en 
eenzaamheid spelen hierin vaak een grote rol. Daarom organiseren wij in 
samenwerking met het studentengezondheidscentrum een online sessie 
voor mensen die zich momenteel niet 100% in hun vel voelen. De 
sessie gaat door op woensdag 2 december en zal zich focussen op 
betrouwbare digitale app’s en hoe ze jou kunnen helpen omgaan 
met deze gevoelens. 

Inschrijven kan via on.vtk.be/dontworry
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Events

Amnesty International: Letters of light

Vanaf deze week start de schrijfmarathon van Amnesty International, die de hele 
maand december zal duren. Amnesty International is je waarschijnlijk wel bekend; 
het is een vereniging die zich wereldwijd inzet voor mensenrechten. Maar wat is die 
schrijfmarathon dan eigenlijk? Waarom zou je hieraan meedoen? Hoe doe je dit? 

Wat?
De schrijfmarathon van Amnesty International vindt ieder jaar plaats in december. 
In heel deze maand levert deze schrijfactie wereldwijd honderdduizenden 
brieven, solidariteitskaartjes en handtekeningen op. Op deze manier wordt er 
rechtvaardigheid geëist voor mensen van wie de basisrechten geschonden werden. 

Waarom? 
Amnesty International heeft 10 mensen/gemeenschappen uitgekozen voor wie we 
deze maand écht een verschil willen maken. Voor meer info over deze mensen, 
kan je eens kijken op www.amnesty-international.be/voor-wie-komen-we-
in-actie. Samen zetten we de autoriteiten onder druk door middel van brieven, 
handtekeningen, solidariteitskaartjes, etc. 
Dit kan heel veel betekenen voor deze 10 mensen en daarom probeert Amnesty 
International er zoveel mogelijk te verzamelen. Van iedereen, ook van jou! JIJ kan 
een verschil maken, hoe mooi is dat? 

Hoe?
Wij zetten ons deze maand ook in om mee te schrijven en op te komen voor 
mensenrechten en je kan heel gemakkelijk meedoen met ons. Bestel alvast je 
gratis schrijfpakket op www.amnesty-international.be/bestel-je-schrijfpakket 
(of download dit online). Hier zitten enkele leuke tools in om je alvast op weg te 
helpen; het bevat onder andere enkele balpennen, solidariteitskaartjes, posters en 
voorbeeldbrieven. En dan… schrijven maar! Je kan dit de hele maand lang doen zelf 
op je kot, maar als je net zoals ons dit graag samen doet, nodigen we je uit op ons 
online schrijfwebinar op 7 december. Een beetje sfeermuziek, enkele kaarsjes op de 
achtergrond, leuk gezelschap en schrijven maar! 

Je kan ook heel de maand december je brieven bij ons afleveren (Studentenwijk 
Arenberg 6, gelijkvloers). Wij zullen dan achteraf alles tezamen opsturen naar 
Amnesty International. Als je niet tot bij ons geraakt, kan je dit laten weten en dan 
komen wij je brieven ophalen. Oh ja, en als je minimaal 5 brieven hebt geschreven, 
krijg je van ons een schattig LED kaarsje. Makkelijk verdiend en super gezellig om 
naast je te zetten en nog een paar extra brieven te schrijven! ;) 

Voor meer info van Amnesty International zelf kan je ook altijd eens kijken op 
www.amnesty-international.be/schrijfmarathon. 



BCG Strategy Cup

[OPEN TO ALL UNIVERSITY STUDENTS]

Registrations for the 2021 edition of the BCG Strategy Cup are offi cially 
open!  Help shape the future of healthcare and patient solutions through 
innovative digital solutions and get the chance to win a prize worth €1,000, 
including the newest iPad Air!

In this year's edition, you and your team will be working with UCB— a global 
biopharmaceutical company dedicated to discovering and developing 
treatments that aim to transform the lives of people living with neurological 
and immunological conditions. You and your team will be challenged 
on your problem-solving skills and can impact the future of healthcare 
through digital solutions.

Ready? Start building your team of 3, and sign up at https://on.bcg.
com/3meJXg9 
Students from all Belgian universities, regardless of their fi eld or year of 
study, are welcome to participate.

Be amongst the fi rst 100 registered teams and get the chance to win a gift 
with your team!

BCG



We create the technology to connect the world.
We hold a relevant position in Belgium as R&D 
site, working on the cutting-edge of network 
technology, as IoT, augmented intelligence 
and 5G. Our products and solutions are 
keeping networks in the word alive and 
running 24/7: we provide the technological 
infrastructure to players as Proximus, Orange 
and Telenet, to name a few.

Our campus in Antwerp hosts amongst 
others the headquarters of Fixed Networks, a 
major IP R&D department, activities in Cloud 
and customer experience and our innovation 
center Bell Labs, working on mid and longer-
term fundamental research.

Join us for a virtual tour!
Are you looking for an internship in tech?
Join Nokia virtual internship tour on the 3rd of December.

Meet our managers and the teams working on our R&D 
projects, discover our positions in Hardware, 
Software, Research and customer roles.

Subscribe on
events.nokia.com/intern-tour.

Are you a student in Computer Science, Telecom, Electronics or ICT engineering and are 
you looking for internships or a challenging job? This is the place to be: feel encouraged to 
innovate and work with us on the next generation technologies that will shape the future.
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innovate and work with us on the next generation technologies that will shape the future.



Monday mood

Nog 3 weken te gaan tot de blok begint, alvast 
tijd voor wat bemoedigende woorden. Want als 
ingenieurs zijn wij eigenlijk een beetje uitvinders 
he en toch niks zo cool als kunnen zeggen 
dat je ‘uitvinder’ bent? Barabas, professor 
Gobelijn, Einstein, Marie Curie… allemaal 
onze idolen die ons vandaag weer een beetje 
vrolijker aan de week gaan laten beginnen. 
Laat die hersenpannen maar even sissen en 
sussen en borrelen met een licht snufje hulp 
van onderstaand gebrouwen geluks-recept 
bestaande uit sissende muziek, prikkelende 
video’s en nog veel meer. 

WISE WORDS
Wij, ingenieurs, zijn de uitvinders waar we eigenlijk heel onze kindertijd over 
droomden. Tijd om die dromen waar te maken. 

MAGIC MUSIC
Aangezien we wat experimentelere oorden gaan opzoeken, geldt dat ook 
zeker ook voor de muziek die we je deze week aanbieden. Volgende playlist 
is getiteld ‘organic experimental’ en heeft met zijn wat melancholische, 
alternatieve klanken hét ideale recept in zich om jou tot nieuwe ideeën, 
inzichten en creaties te laten komen! 
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4ALYsOGumV8

KLASSIEKE COMEDIES
Hiervoor gaan we het niet te ver zoeken, de fi lmpjes van Gek of Geniaal van 
eigen bodem zijn eigenlijk toch écht geniaal gevonden. Jonas Geirnaert en 
Jelle De Beule onderzoeken tal van ideeën om je kleine en grote dagelijkse 
klusjes met random voorwerpen uit te voeren.
Een greep uit het ongetwijfeld veel grotere aanbod: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uqnT7Bcd2Y

https://www.youtube.com/watch?v=__EjlEvhyn8 
https://www.youtube.com/watch?v=gt70eCgKzFM

Cultuur



CUTE CATS
Aangezien we niet direct katten konden vinden die voor uitvinder of 
professor kunnen doorgaan, is de keuze op deze ‘cats in space’ gevallen, 
die met hun kattentaaltje zo hun eigen liedje uitgevonden hebben…  
https://www.youtube.com/watch?v=J7UwSVsiwzI

SLEEPY STORY
Als dat vorige filmpje je wekelijkse dosis katten niet voldoende kon inlossen, 
is er deze week nog een klein extraatje. Zet volgend rustgevend verhaaltje 
over ‘de kat en de wizard’ op voor je gaat slapen en vertrek helemaal zen 
richting dromenland!
https://www.youtube.com/watch?v=NgOCQDEPdks

SPANNENDE SERIE
Een spannende serie interpreteren we deze keer vrij in de vorm van een 
Amerikaanse TV-show. Het concept van X-factor of the voice, maar dan voor 
uitvinders - hoe geniaal is dat? Iedereen met een random leuk uitvindsel 
mocht deelnemen en op het einde wordt er dan een winnaar gekozen. De 
hele serie staat helaas niet online, maar het grootste deel ervan heeft wel 
zijn weg naar YouTube gevonden! Wat dacht je van een pet petter, bladder 
buddy of bullet ball? 
https://www.youtube.com/watch?v=oI63SmXSdjM
https://www.youtube.com/watch?v=IdUMy9HzdWo
https://www.youtube.com/watch?v=WOOw2yWMSfk

FUNNY FILMS 
Ook qua films hebben we weer een aanbodje klaarstaan. Eerst en vooral 
tijd voor een Marvel film, doctor Strange, een neurochirurg heeft na een 
auto-ongeluk geen gevoel meer in zijn handen en leert de geheimen van 
een verborgen misterieuze wereld.
Daarnaast is er ook ‘the imitation game’; waarbij een wiskundige, eigenlijk 
ook wel een beetje een uitvinder, als opdracht heeft om de onderschepte 
gecodeerde berichten van de Duitsers te ontcijferen. Aangezien ze elke dag 
de instellingen wijzigen, zijn ze telkens net te laat. Tot ze aan een machine 
beginnen bouwen en ze steeds dichterbij komen...

Dat lijken wel genoeg uitvindingen voor vandaag, tijd om je eigen leven 
weer vorm te gaan geven! Geïnspireerd door al het bovenstaande, pluk 
de dag, geniet van wat je kan doen en dans weer een weekje door, 
tot volgende week!

Cultuur
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Droedels
Spelletjes
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Spelletjes
Doolhof

Raadsel van de week

Wat heeft twee vleugels en één been, maar kan niet vliegen of stappen?

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 Silke Van Poeyer en mag een mailtje sturen naar 
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W10' om haar 
prijs te ontvangen!




