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Beste lezer,

Hier zijn we weer om jullie lessen op maandagochtend op te vrolijken. Deze 
week staat er opnieuw veel op de agenda. Het grote Project Leuven Festival zal 

deze week plaatsvinden en dit wordt vast en zeker een feest om u tegen te zeggen. 
Wij hebben er alvast super veel zin in. Veel leesplezier!

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 PeMe Kick-off Grasveld Alma 3

18u15  BR Launch 1 Quadrivium

20u30 24urenloop-training Atletiekpiste @Sportkot

22u00 70's party 't ElixIr

20u30 24urenloop-training Atletiekpiste @Sportkot

20u00  PeMe Kick-off Grasveld Alma 3

14u00 Project Leuven Festival   Grasveld Alma 3

20u30 24urenloop-training Atletiekpiste @Sportkot

21u00 Openingsavond 't ElixIr 't ElixIr / Waaiberg

12u30 Verkiezingen Duplex   de Ton

14u00 Project Leuven Festival   Grasveld Alma 3

20u30 24urenloop-training Atletiekpiste @Sportkot

22u00 Total LOZA 't ElixIr



Praeseswoordje
Wat is die eerste week van het academiejaar voorbijgevlogen! Ik heb 

er alleszins een voldaan gevoel aan overgehouden, hopelijk jij ook? 
Misschien is het door het stukje verjaardagstaart dat je hebt meegepikt op 

het feeëriek openingsfeest van VTK100, of omdat je samen met mij tijdens 
het eerste VTK-loopje onder de tijdslimiet, om het speedyteam te vervoegen 

tijdens de 24 Urenloop, bent gedoken.

Graag richt ik me ook nog even persoonlijk tot de eerstejaars onder jullie. Hopelijk 
was de stress om de aula in te duiken en naast wildvreemden te gaan zitten niet te 
groot, en heb je op de talloze onthaalactiviteiten van VTK, je vrienden voor het leven 
weten te maken. Of, voor de ouderejaars onder jullie, dat je de lach van je vrienden die 
lange tijd verscholen zat opnieuw hebt mogen waarnemen. Nog geen tijd gevonden 
om een stapje in de wereld te zetten?. Dan hoop ik je met een frisse pint in de hand 
deze week te treffen in onze fantastische en vernieuwde fakbar ‘t ElixIr, of op ons 
Project L Festival!

Knuffels

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Week 1 is alweer gepasseerd en ik zit hier doodmoe in de keuken van Blok 6 met veel 
trots terug te blikken op een geweldige start van het academiejaar. Ik hoop dat jullie 
je hebben kunnen amuseren op een van onze talrijke evenementen en dat jullie een 
hele hoop nieuwe mensen hebben leren kennen! Nieuwe mensen waarmee je ook 
in week 2 weer kan genieten van alles wat VTK te bieden heeft. Nieuwe mensen met 
wie je op zoek kan gaan naar de juiste aula. Nieuwe mensen die je wakker bellen als 
je niet in de les verschijnt of nieuwe mensen die je overtuigen toch die cantus mee te 
doen. Nieuwe mensen die je eraan herinneren een broodje te bestellen.

Ja ja, dat klopt helemaal! Vanaf nu kan je ook weer genieten van de broodjes, 
croqueskes, pizza en paljassen in ons geliefde Theokot. En omdat ik Theokot zo 
gemist heb, wil ik een afspraak maken met iedereen van jullie. Kom je me tegen? 
Daag me dan uit voor een potje pool of Mario Kart. Als ik nu echt zeker zou zijn van 
mezelf, zou ik beloven dat ik elke winnaar trakteer. Jammer genoeg ben ik geen 
pro in racen. Maar hé, wie weet ben ik wel in een goede bui, dus toch de moeite 
waard om het te proberen?

Groetjesssss

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst  ‘t ElixIr

Maandag    10u30-18u00	 	 12u30-14u00	&	18u00-19u00	 22u00-... 

Dinsdag    10u30-18u00	 						 12u30-14u00	&	18u00-19u00	 22u00-... 

Woensdag    GESLOTEN	 									 12u30-14u00		 	 	 22u00-... 

Donderdag    GESLOTEN	 									 12u30-14u00	 	 	 22u00-... 

Vrijdag         10u30-18u00	 	 GESLOTEN	 	 	 22u00-...
    

Cursusdienst

Reserveer je boeken op voorhand en schrijf jezelf 
in in een tijdslot om je boeken af te halen, dit is 
beide mogelijk op onze website www.vtk.be.

Theokot

Kom tussen je lessen door chillen in het Theokot 
tijdens bovenstaande uren. Om een broodje 
te eten reserveer je tot 11u dezelfde ochtend 
op www.vtk.be/shop, ophalen kan vanaf 12u. 
Iedereen is welkom!



Shifters

Shiftersrubriek

Week 1 is een drukke week met veel shiftjes, maar gelukkig zijn er geweldig veel 
harde werkers die VTK bijstaan om alles in goede banen te leiden. Een vaste 
medewerker wordt je genoemd vanaf 15 shiftjes en na slechts één week mogen 
we al met veel trots zeggen dat we er vier hebben!
 
De absolute topper van afgelopen week is Matthias Demaerschalk met maar 
liefst 23 shiftjes op één week. Net erna met ook een stevige 21 shiftjes vinden we 
Katrien Eerlingen. Deze twee schatjes zitten nu in de rank ‘Gold’. Dankjulliewel 
voor de hulp! <3
 
Ook Mathijs Dom en Jasper Teunen verdienen een eervolle vermelding, want met 
hun 15 en 16 shiftjes respectievelijk mogen zij zich zeer terecht Zilveren medew-
erkers noemen.
 
Ook de 17 andere lieverds die afgelopen week al zijn komen meehelpen, kan ik 
alleen maar bedanken! Jullie zijn echt allemaal een geweldige meerwaarde voor 
VTK.
 
Zo zie je maar, al deze mensen vinden shiften zo leuk dat ze met veel plezier heel 
wat uren eraan spenderen. Niet alleen leer je heel veel mensen kennen, ook mag 
je voor elk shiftje bij mij bonnetjes komen halen die je kan gebruiken in het Theokot 
en Fakbar ‘t ElixIr. En hoe meer shiftjes, hoe meer beloningen je krijgt op het einde 
van het jaar. Waar wacht je dus nog op? Schrijf je snel in voor enkele shiftjes via 
onze site (vtk.be) en wie weet schitter jij volgende week wel op deze pagina.
 
 
Vele groetjes
 
Liene
uw lovende en zeer dankbare Vice-Praeses



Events

ZO 3/10: Openingsfeest ‘t ElixIr | 21u00 | ‘t ElixIr

Zondag	 is	het	dan	eindelijk	zo	ver,	de	Fak	gaat	terug	open.	Om	deze	
topper van een avond nog beter te maken, gooien ‘t ElixIr en De Sportzak 
hun deuren open om 1 gigantisch feest te geven. De perfecte avond 
om nieuwe mensen te leren kennen, oude bekenden terug te zien of 
gewoon helemaal los te gaan op de dansvloer. De perfecte manier om 
je week in te zetten!

MA 4/10 & DI 5/10: PeMe Kick-Off | 20u00 | Grasveld Alma 3

De PeMe Kick-off is het begin van een spetterend PeMe-jaar vol 
vriendschappen en leuke activiteiten! Het is de ideale gelegenheid om 
als eerstejaars een groep toffe en ervaren ouderejaars te leren kennen 
en	dit	alles	bij	een	gezellig	drankje.	De	ouderejaars	krijgen	zo	ook	de	
kans	 om	 te	 bonden	met	 de	 nieuwe	 studenten	 en	 al	 hun	wijsheden,	
al dan niet studiegerelateerd, door te geven aan de nieuwe generatie! 
Fun	 gegarandeerd!	 Inschrijven	 kan	 via	 onze	website	 vtk.be	 of	 in	 het	
facebookevenement. 

MA 4/10 - DO 7/10: 24 urenloop trainingen | 20u30 | Atletiekpiste

De vlam aansteken, de leeuw en VTK terug aan de macht helpen, dat is wat 
er ons te doen staat!

Dit	jaar	zullen	we	op	de	24	urenloop	weer	strijden	om	de	mooiste	beker	
van Leuven te bemachtigen. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten 
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.

Om	 dit	 te	 verzekeren,	 zullen	 we	 elke	 weekdag	 (behalve	 vrijdag)	 een	
looptraining	 voorzien.	 Iedereen	 is	 welkom!	 Onafhankelijk	 van	 je	 sportief	
niveau of snelheid. We volgen elke dag het schema van energylab: een 
training voor de speedylopers, eentje voor de mensen die hun conditie 
willen onderhouden en nog een trage duurloop. Na elke training is er de 
mogelijkheid	om	jezelf	te	testen	op	het	rondje	van	de	24	urenloop	en	zo	
misschien het befaamde VTK Speedyteam T-shirt te bemachtigen. Afspraak 
aan de ingang van de atletiekpiste vanaf maandag tot en met donderdag 
om 20.30u.

En onthoud: KEEP THE FIRE BURNING!!



Events

DI 5/10: BR Launch 1 | 18u15 | Quadrivium

Je staat aan het begin van het einde van je universitaire studiecarrière. 
Kom	 kennis	maken	met	 je	 potentiële	 toekomstige	werkgever	 bij	 een	
verfrissende cocktail!

Met	 ons	 kick-off	 evenement	 willen	 wij	 jullie	 helpen	 met	 de	 eerste	
stappen van jullie carrière. Op onze BR Launch verwelkomen we 
bedrijven	 uit	 diverse	 sectoren	 die	 een	 interessante	 presentatie	 voor	
jullie hebben klaarstaan. Dit zal gecombineerd worden met een even 
interessante cocktailworkshop. Gedurende deze workshop maar ook 
tijdens	het	diner	en	de	receptie	achteraf	 is	er	de	mogelijkheid	om	op	
een	informele	manier	te	netwerken	met	de	verschillende	bedrijven.

De	bedrijven	die	 aanwezig	 zullen	 zijn:	 ExxonMobil,	 Pfizer,	 Kapernikov,	
AMS, Deloitte, A.T. Kearney, Twipe en Sweco!

DI 5/10: 70’s party  | 22u00 | ‘t ElixIr

It’s	rewind	time!!	Voor	dit	top	feestje	gaan	we	een	tijdje	terug	namelijk	
naar de jaren 70. De perfecte gelegenheid om de ABBA hits te verfrissen 
in het geheugen voor hun nieuw album.

Dus trek je dansschoenen aan en bereid je voor op een avondje disco, 
sfeer en gezelligheid!

WO 7/10 & DO 8/10: Project Leuven Festival | 14u00  |  
Grasveld Alma 3

Neem	 je	beste	vrienden	mee,	haal	die	festival	outfit	nog	eens	boven	en	
kom genieten op dit uniek Kick-Off evenement. 

Dansen niet echt je ding?  Kom gezellig chillen in onze lounge, geniet van 
randanimatie en daag je vrienden uit in een spannend potje beerpong! 

Al je geld opgedaan aan leuke reisjes deze vakantie? Geen getreur! Geniet 
deze	twee	dagen	van	drankjes	aan	studentikoze	prijzen!	



Events

VRIJ 8/10: Total LOZA | 22u00 | ‘t ElixIr

581	dagen	na	de	laatste	OZA	is	het	eindelijk	weer	tijd	om	samen	te	komen	
in	 de	 favoriete	 kelder	 uit	 onze	 studententijd.	 En	 laten	we	eerlijk	 zijn,	 na	
maanden thuiswerken en sociaal isolement willen we allemaal maar één 
ding, samen total loss gaan. Daarom houden we het voor deze allereerste 
après	 corona	OZA	 simpel:	 promo's	 zoals	 ze	 enkel	 in	 de	 goeie	 ouwe	 tijd	
bestonden:

Stella €0,80

Rum-Cola €2,00

Elixir €0,50

Dus haal die vettige dansschoenen al maar van onder het stof en trommel 
die medestudenten op waarmee je 5, 6 of meer jaren in Leuven hebt 
gespendeerd. Meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken, tot dan!

PS:	Uiteraard	zal	ook	frisdrank	aan	promoprijzen	geserveerd	worden	(€0,80).

DI 12/10: BEST Open meeting | 20u00 | In front of Theokot

Free food and drinks!

Have	you	ever	 travelled	somewhere	 in	Europe	and	couldn’t	find	a	place	
to sleep? Ever wanted to organize an event, but had no idea how to get 
a partnership with some company? Ever felt nervous before giving a 
presentation? As different as these three things may seem, BEST can help 
you with all of them!

Board of European Students of Technology is a European student 
organization with the main goal of developing students. We organise 
Summer Courses, engineering competitions, soft skills training sessions, 
international exchanges and tons of other activities.

Come to our Open Meeting to learn more through lots of fun games, 
interactive presentations and of course the party afterwards!
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Events

MA 11/10 & DI 12/10: Solicitation Training | 18:45-22:30 |   
Ma: Celestijnenlaan 200G, Di: Celestijnenlaan 200S

“Are	you	going	to	be	looking	for	your	first	internship	or	job	soon?	Not	quite	
sure what to put on your resume? Do you not yet have such a good idea of   
what to expect during a job interview, especially in times of corona? Do you 
want	to	know	more	about	the	benefits	of	the	LinkedIn	platform?”	

Gaining knowledge and learning useful skills on job applications are 
indispensable for graduating students and motivated students looking for 
their	first	internship.	This	fixed	asset	in	the	VTK	Development	line-up	offers	
Civil Engineer and Civil Engineer-Architect students the opportunity to gain 
this knowledge about the solicitation process.

After the solicitation training there is time to ask some questions and chat, 
while having a snack and a drink.

The same session is given on both days.

Registrations:

11/10 via on.vtk.be/solicitation11 or via QR code

12/10 via on.vtk.be/solicitation12 or via QR code

Two weeks later, on Monday 25 October, VTK Development offers the 
Mock Interviews. During this event you can test your knowledge of the 

job application training in a realistic setting.



Events

DI 12/10: PAL tutoropleiding | 19u30 | TTI 

Voor	het	5de	 jaar	op	rij	organiseert	VTK	Onderwijs	PAL	(Peer	Assisted	
Learning) voor het vak Toegepaste Mechanica I. Dit project houdt in dat 
een	groepje	eerstejaarsstudenten	(de	tutees)	een	vijf	à	zes	keer	tijdens	
het semester samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten (de 
tutors).

Gilles	en	Dieter,	 het	PAL-team	van	dit	 jaar,	 zijn	alvast	helemaal	 klaar	
om er weer een topeditie van te maken. Maar hiervoor hebben we jullie 
hulp nodig!

Voor meer info over PAL en de tutoropleiding kan je surfen naar on.vtk.
be/pal of stuur een mailtje naar pal@vtk.be, maar je zal ons in de loop 
van	 de	week	 ook	wel	 eens	 zien	 tijdens	 jullie	 lessen	 om	meer	 uitleg	
te	geven.	Wil	 jij	graag	tutor	worden?	Schrijf	 je	dan	zeker	 in	voor	onze	
tutoropleiding op 12 oktober om 19h30 in het TTI via onderstaande QR-
code.



B²

Berichten

Kandidaatstelling RiVers
Stel je eens voor dat er geen input van studenten was in onze opleiding. 
Vakken	zouden	onnoemelijk	zwaar	kunnen	zijn,	examens	onmogelijk	om	
in te vullen. Gelukkig kunnen we elk jaar rekenen op heel wat helden die 
de	stem	van	de	studenten	willen	vertegenwoordigingen.	Wil	jij	graag	een	
van	deze	helden	zijn?

Voor	elke	richting	aan	onze	faculteit	zijn	er	enkele	studenten	die	de	rol	van	
RichtingsVertegenwoordiger	(RiVer)	opnemen.	Zij	zijn	het	aanspreekpunt	
voor andere studenten en vertegenwoordigen hun richting naar de proffen 
toe.	Hun	voornaamste	taak	is	om	in	de	Permanente	OnderwijsComissie,	
afgekort POC, te zetelen. Dit is een vergadering samen met enkele 
proffen en assistenten van de richting en wordt voorgezeten door de 
programmadirecteur. Hierbuiten staan ze ook steeds te popelen om de 
studenten	van	hun	richting	te	helpen	bij	problemen.

Voel je het enthousiasme al opborrelen en zou je je heel graag kandidaat 
stellen? Vorige week woensdag 29 september is de kandidaatstelling 
van start gegaan. Deze loopt nog tot deze zondag 10 oktober! De 
verkiezingsprocedure	 alsook	 een	 lijst	 van	 de	 RiVers	 zijn	 te	 vinden	 op	
onze website: on.vtk.be/river. Indien je nog vragen hebt kan je ons steeds 
contacteren via onderwijs@vtk.be.	We	kijken	er	naar	uit	om	van	jullie	te	
horen!

Inschrijving danslessen DISCOSWING

Het	 is	 weer	 tijd	 om	 de	 dansbeentjes	 los	 te	 gooien	 en	 te	 goaan	 want	
VTK en LBK hebben voor jullie niets minder dan de DISCOSWING op de 
agenda staan!

Ideaal dus voor koppels om te scoren met hun exotische dansmoves! 
Wees	er	snel	bij	aangezien	er	maar	plaats	is	voor	24	koppels.

Afspraak 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober en 18 november. 
Sessie	 1	 zal	 van	 20u	 tot	 21u	 zijn	 en	 sessie	 2	 van	 21u	 tot	 22u.	 Bij	 de	
inschrijving	kan	 je	zeggen	welke	sessie	 je	voorkeur	krijgt	en	zal	daar	zo	
veel	mogelijk	mee	rekening	gehouden	worden	maar	is	het	geen	garantie.	

Kostprijs:	€20	per	persoon	voor	5	lessen,	op	voorhand	te	betalen	(gegevens	
worden via bevestigingsmail verstuurd)

Plaats: Heilig Hart, Naamsesteenweg 355, Heverlee ( Muvo-lokaal, 
Floscampi)

Inschrijven	kan	Via	volgende	 link	 (zowel	voor	mensen	van	LBK	
als van VTK): on.vtk.be/inschrijven_dans



Berichten 

IFB open trainingen

Met VTK doen we elk jaar mee met de interfacultaire beker. Voor 
degene die dit niet kennen is dit een competitie waar de ploegen van 
verschillende faculteiten het tegen elkaar opnemen. Als VTK doen we 
mee in veldvoetbal mannen; veldvoetbal vrouwen, basketbal mannen, 
volleybal mannen, volleybal vrouwen, zaalvoetbal mannen! Heb je 
interesse om met een van onze teams mee te doen of gewoon zin 
om	eens	een	kijkje	te	nemen,	kom	dan	zeker	naar	de	open	trainingen.	
Deze zullen in de week van 11 oktober plaatsvinden. Verdere info zal te 
vinden	zijn	op	de	VTK	sportpagina	(facebook.com/groups/vtksport/).

Tot dan!

VTK sport

Wedstrijd Supportersliedje

DAARBOVEN OP DIE BERG! (herhaling) 

DAAR STOND NEN INGENIEUR! (herhaling) 

EN WEET GE WA DIE ZEI? (herhaling) 

INGENIEURS ZIJN SUPERIEUR! 

en van je hela hela hela holala hey ... 

Ben	jij	ook	al	helemaal	klaar	om	weer	uren	de	longen	uit	je	lijf	te	zingen?		
Heb	jij	ook	leuke	ideetjes	om	te	zingen?	Hoe	cool	zou	het	zijn	dat	een	
hele VTK tribune jouw liedje zingt? 

Het	kan!	Want	dit	jaar	is	er	een	wedstrijd	voor	een	nieuw	supporterslied!

Stuur	jouw	supportersliedje	in	tot	vrijdag	15/10	via		:	 	
on.vtk.be/supporterslied__24urenloop 

Het winnend lied zal op zowel de supporterscantus (18/10), de 
supporterstraining	(21/10)	als	tijdens	de	24urenloop	gezongen	worden!

Pak deze unieke kans en wie weet zingt heel VTK binnenkort jouw 
lied! 



Investia Info Event
Monday 4 October 2021 – 20h00

Presentation & Networking

Ben	je	geïnteresseerd	in	investeren	en	finance?	Wil	je	je	netwerk	uitbreiden	
en nieuwe vrienden maken? Ben je klaar om een extra curriculaire uitdaging 
aan te gaan? Dan is Investia op zoek naar jou!
Investia geeft ambitieuze studenten de mogelijkheid om zelf een sustain-
able & equity based investment fund te beheren. We willen studenten mo-
tiveren	om	hun	financiële	kennis	uit	te	breiden	door	actief	portfolio	man-
agement.
Wil je meer weten? Kom dan zeker naar het Investia Info Event op maandag 
4 oktober, 20h!
Twijfel niet om onze leden te sturen voor extra uitleg.
Tot dan!

B²

Berichten



Investia Info Event
Monday 4 October 2021 – 20h00

Presentation & Networking
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Spelletjes

Tectonic

Doolhof
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Spelletjes

Raadsel van de week

Er is een waterton met drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan de 
waterton in 50 minuten gevuld worden. Met de middelste kraan kan de waterton 
in 12 minuten en 30 seconden gevuld worden. Met de grootste kraan kan de wa-
terton in 10 minuten gevuld worden. Hoe lang duurt het om de waterton te vullen 
met de drie kranen tesamen?

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 Ines Van de Weyer en mag haar prijs komen afha-
len op Blok 6!

Sudoku



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


