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Zet het in uw agenda: blok, blok en nog 
eens blok

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG   

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour  ‘t ElixIr

11u start-up fair  Universiteitshallen 
18u45     Wina problem...          C200G 00.01 
22u          Fridge wars                            ‘t ElixIr

20u kerstdiner  Theokot 
21u30 Dansles                   Redingen 

20u       Career evening IV      Aud. Max Weber                               

12u45  VTK bureau         TI01.02 
16u   Jobday@newtec  Sint-Niklaas 
20u        Kerstcantus                          Waaiberg 
20u30 Jazz ‘n words     Minnepoort

laatste bakske van het semester
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Praeseswoordje 
Beste vrienden,

Voor één keer eens geen ellenlange teksten die an sich al voldoen-
de zijn om middelkleine aneurysmata te veroorzaken bij de getor-
menteerde lezer. Neen, deze week gaan we voor kort en summier 
aangezien mijn thesis meeting toch wel behoorlijk desastreus was. 
No time to lose and lots of sleep to catch up!In ieder geval, onder-
getekende gaat momenteel gebukt onder het juk van een overdosis 
aan projecten. Maar desondanks ben ik, arme ziel, wel immens trots 
op 1 van die projectjes. De afgelopen 2 weken zijn we, tussen alle 
andere zeik door, bezig geweest met bricoleren aan en het elektrificiëren van 2 serieus 
wrakkige fietsen. Het resultaat zal samen met ondergetekende und Herr Eddy Merckx 
eens serieus getest worden op de kerstmarkt van Leuven, aanstaande donderdag om 
20u15. Herr Präeses vs. Eddy “Kannibaal” Merckx! Die koersbroek is reeds boven-
gehaald, die hespen reeds onthaard en blinked en die wespen en gesneden broden 
wederom bovengehaald. Vrienden, den Eddy gaat eraan!

Lucas “C’est jamBon” Vanlaer

 
6 december brengt elk jaar weer een hele hoop herinneringen boven 
aan die mooie jaren toen ik nog in de Sint geloofde.  Ik probeerde bij-
voorbeeld elke 5 december de hele nacht wakker te blijven om de Sint 
“te betrappen”. Gezien ik nog steeds de persoon ben die regelmatig 
met het boek in de hand en het licht nog aan in slaap valt (meestal 
nog binnen de vijf minuten), kan je je wel voorstellen dat dat toen nooit 
lukte. Het hele proces van zorgvuldig een brief opstellen maakte de 
aanloop naar 6 december ook alleen maar beter. Het luie en reeds op 
consumptie gerichte kind dat ik was nam echter meestal niet de moeite 
om een brief te schrijven, maar maakte gewoon een collage van speel-

goed, uitgeknipt uit de Droomland catalogus. 

Soit. Op mijn 7 jaar wankelde mijn geloof in de Sint even. Toch wel raar eigenlijk, dat één 
persoon álle huizen in de wereld in een nacht kan bezoeken. En vreemd dat de pieten via 
de schouw naar binnen komen terwijl die een diameter heeft van 20 cm. En toch ook wel 
gek dat de Sint hetzelfde geschrift heeft als onze papa...

Ik had toen het geniale idee om mijn brief in het Frans te schrijven. Immers, Frans is heel 
moeilijk, en de Goedheilig Man kent alle talen in de wereld en als ik dan op 6 december 
een cadeautje uit mijn brief kreeg (geen collage deze keer, dat zou te makkelijk zijn), dan 
moest dat wel van de Sint komen want de Sint kent alle talen van de wereld.

Ik was 7 jaar en kon natuurlijk geen Frans, dus mijn mama heeft mij geholpen.

Ik kreeg een cadeautje uit mijn brief en kon mijn conclusies trekken. Sindsdien is mijn 
geloof in de Sint sterker dan ooit.       

Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u  22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 Gesloten Gesloten

Donderdag   10u30 - 14u30 Gesloten Gesloten

Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten  Gesloten

Cultuur in Leuven

Jazz ‘n Words muziek

9/12/2015 20.30u – Minnepoort Foyer

Een traditie van 30CC: de niet zo bekende 
Jazz ’n Words avonden. De tweede van 
dit academiejaar komt eraan! Voor zij 
die de eerste gemist hebben, het is zoals 
de naam zegt: jazz gecombineerd met 
literaire talenten en een gezellige sfeer. 
Helemaal gratis voor iedereen.
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Evenementen

DI
8

 WINA Problem 
Solving
18u45 | C200G 00.01

Wina nodigt jullie uit om op 8 december 
mee te doen aan een problem-solving-
wedstrijd. Een gevarieerde wedstrijd 
waarbij we kunnen tonen dat wij, burgies, 
beter raadsels kunnen oplossen dan 
de mensen van WINA. Bij die raadsels 
kan zowel wiskunde als fysica gebruikt 
worden, alsook onze vaardigheid van het 
programmeren.

Meer info en inschrijven, kan via https://
www.wina.be/node/1055.

DI
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Fridge Wars
22u00 | ‘t elixir

ZWARE BIEREN & COCKTAILS €1  
Op deze avond zullen vele soorten bieren 
voor een spotprijs over de toog gaan! We 
werken met een tombola systeem: voor 
€1 kan je een lotje kopen en zo genieten 
van een speciaal bier. En er is meer: aan 
bepaalde lotjes is een geweldige prijs 
verbonden! Daarnaast voorzien we ook 
heerlijke cocktails voor maar €1!

Geen reden dus om je kansen niet te 
komen wagen! :D

WO
9

VTK Bureau
12u45 | AulA vAn de tweede 
Hoofdwet  (ti 01.02)

Geachte lezer, u kunt het waarschijnlijk 
amper geloven, maar wat ik u zal 
aankondigen zal u meer beroeren dan 
de emotionele achtbaan die u onderging 
tijdens het bekijken van K3 zoekt K3. Ik 
presenteer u namelijk het laatste VTK 

Bureau van dit semester. Verwacht u 
aan superlatieven, beste lezer. Grotere 
verwarring dan alle afleveringen van 
FC de kampioenen samen, diepere 
gevoelens dan al de platen van Adele 
samen, grotere extase dan 50 shades of 
grey…

Dat komt door dé 2 onderwerpen. Het 
zal gaan over de 3e examenperiode en 
de rectorsverkiezingen. Speciaal voor u 
op een speciale locatie; de Aula van de 
Tweede Hoofdwet!

WO
9

JOB DAY @NEWTEC
16u | newteC HQ, 
lAArstrAAt 5, 9100 sint-
niklAAs

Think the sky is the limit? At Newtec, the 
sky is where it all begins. We build and 
imagine the solutions that revolutionize 
satellite communication for the present 
and the future. Our technology knows 
no earthly boundaries either and our 
equipment has become a reference for 
the industry in the entire world. Today we 
can also break the limits of your career.

Turn your ambitions into reality and live 
your dream with a job at Newtec. Join our 
Job Day! www.newtec.eu/event/newtec-
job-day

WO
9

Kerstcantus
20u | wAAiberG

Het einde van het jaar komt weer 
dichterbij en daarmee komen ook de 
kerstperiode en jammer genoeg de blok 
eraan. Voor jullie je in die boeken storten, 
kunnen jullie je wel nog een keertje laten 
gaan op onze laatste en meest gezellige 
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cantus van het jaar: de Kerstcantus. Deze 
zal doorgaan op woensdag 9 december 
in de waaiberg. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar. Ook deze week zal er dus 
nog de mogelijkheid zijn om ‘s middags 
in het theokot kaarten te kopen voor deze 
geweldige cantus. 

Bier: €11/€15 L/NL       
Water: €4/€6 L/NL

Deuren: 20u    
Io vivat: 20u30

DO
10

(Wekelijks 
donderdag) Dansles
21u30  | redinGenHof

De dansles gaat voor de rest van het 
semester elke donderdagavond door in 
de spiegelzaal in het redingenhof. (Ingang 
langs de parking)

Titsbeer

Aangezien de Titsbeer vorige week op 
studiereis was en er daardoor weinig 
nieuwe elementen naar de oppervlakte 
gekomen waren, wilden we deze week 
absoluut vermijden dat de Titsbeer 
ons opnieuw kon ontlopen. Daarom 
positioneerden twee van onze reporters 
zich tactisch aan de aankomsthal van 
Brussels Airport, teneinde de Titsbeer 
bij de hoorns te vatten van zodra hij 
opnieuw voet op Belgische bodem zette. 

Het aanzwellende gegil van de 
vrouwelijke menigte kondigde ruim op 
tijd de aankomst van Ursus Titsaris aan. 
Onze reporters schaduwden de Titsbeer 
tot in Leuven en konden hem aanklampen 
terwijl hij zijn fiets losmaakte in de 
fietsenstalling aan de kant van Kessel-Lo.

De Ursus Titsaris was super enthousiast 
en gaf geen enkele blijk van een 
slechte relatie met ons. Hij vertelde 
honderduit over zijn ervaringen op 
het Scandinavische jachtterrein. 

Nadat we hem gedurende 5 minuten 
hadden laten vertellen over zijn talrijke 
veroveringen en interessante faits-divers, 
confronteerden we hem met een van de 
inzendingen die we de voorbije twee weken 
gekregen hadden, namelijk de lezersmail 

die rechtstreeks aan Titsbeer gericht was: 

Hey titsbeer,

Ik zit er al een tijdje mee, en na een 
aantal keer je tekstje te lezen in “het 
bakske” dacht ik: “What could possibly 
go wrong?” En hier zijn we er dus mee.

Enkele vrienden en ik zitten nu al een 
tijdje in het Leuvense. Vlijtig studeren 
we, in stilte ondergaan we de willekeur 
van de proffen, vol toewijding helpen 
we onze medestudenten. We zetten ons 
belangeloos in voor onze nobele kring. 
We sporten met de regelmaat van de 
klok, opdat het sedentaire leven ons niet 
nekt. Bij al deze activiteiten ontmoeten 
we medestudenten, lotgenoten, 
wapenbroeders in onze strijd tegen ons 
innerlijke dat zegt dat we niet slagen 
zullen, en tegen de universiteit, die ons 
soms opzadelt met irrelevante opdrachten 
of ons in de steek laat in tijden van 
deadlines en nood. Dan leren we elkaar 
beter kennen en worden we vrienden, 
zowel op facebook als in het echt.

Het stemt me gelukkig dat het gros van deze 
mensen warm, vriendelijk en meelevend 
zijn. Het is een lichtbaken in deze tijden 
van polarisatie, angst, tereur en ongeloof.
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Soms gebeurt het dat iemand van 
deze vrienden anders gaat aanvoelen. 
Je verlangt iets meer, iets anders. Of 
verliefdheid/ liefde het verlengstuk 
van vriendschap is, is een filosofisch 
debat al eeuwen gevoerd wordt. 
Vriendschap is wederzijds, bij 
verliefdheid is dat jammer genoeg geen 
standaard vereiste. Dat weten wij ook...

Keer op keer valt het voor dat we 
iemand ontmoeten met wie het klikt, 
en na verloop van tijd voel je meer. Na 
een korte periode van naïviteit waarin 
je gelooft dat het deze keer meer zou 
kunnen zijn, volgt standaard een lange 
periode van aanvaarden dat dat een 
leugen was van jezelf aan jezelf tot het 
hele proces gewoon opnieuw begint. 

Hoe we een geval concreet afhandelen 
met het meisje in casu varieert van keer 
tot keer. Bottom line is dat we niet zijn 
of hebben wat zij zoekt. Ze blijft liever 
single. Enkele weken later zie je dan haar 
facebookstatus met veel bombarie van 
“single” naar “in een relatie” springen.

We kijken dan in de spiegel en stellen 
vast dat de Heer inderdaad niet gul 
is geweest met uiterlijke kenmerken. 
Geen wapperend blond haar. Geen 
afgetraind Grieks lichaam. Geen coole 
mannelijke blik. Maar Quasimodo zijn we 
ook niet. We zijn misschien vriendelijk, 
te zacht, te behulpzaam. Een gebrek 
aan zelfzekerheid is het niet, daar ben 
ik zeker van, gebrek aan humor ook niet, 
al zeg ik het zelf. Misschien klopt het 

gezegde dat vrouwen liever een iet of wat 
onbeleefde macho heeft aan haar zijde.

Dus nu is onze vraag, van ons leken, aan 
jou, de expert: wat doen we verkeerd?

Beeldmateriaal dat aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat, toont ons hoe jij 
de successen opstapelt, als een collectie. 
Wij zijn niet echt op zoek naar dat, maar 
jij bent en blijft ook de “titsbeer”. Op 
de radio horen we constant liedjes over 
het verlaten worden door een geliefde, 
maar ook dat gevoel is onbekend voor 
ons. We zien medestudenten hand in 
hand lopen, we horen de gekste verhalen 
over zatte nachten, zien de meest 
onwaarschijnlijke koppels tot stand komen 
en gelukkig zijn. Het contrast met ons, 
die niet eens weten wat het is om een 
hand vast te houden, kon niet groter zijn.

Wat denk jij oh titsbeer? 

De titsbeer dacht 2 minuten na voor hij 
een antwoord formuleerde, maar dat 
antwoord was zo duidelijk als maar kan. 

-”OEFENEN! Onder de slogan ‘Wie niet 
waagt, blijft maagd!’, moet je ervaring 
opdoen op het veld. De eerste vangst is de 
moeilijkste, maar eenmaal die hindernis 
genomen is, volgen de andere altijd vlotter!”
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FLUIDUM

Akkoord met het gedicht over energie

Maar ook fluïdum is mijn ding zo nie

Overal nabla’s, niet normaal

En om de 2 slides een zieke integraal

D’Haeseleer zelf is best wel fijn

Maar zijn cursus, die zit vol venijn

Was ik maar niet voor werktuigkunde 
gegaan

Want mijn studie-efficiëntie, die gaat 
eraan

unnamed poet

Een ode teveel

Vele dagen reeds gepasseerd

Nog steeds niets geleerd

Hoopte op een uitdagende peno

maar bij bouwkunde gaat dat niet zo

Eurocodes lezen keer na keer

Dagje later een les verkeer

Files, congestie en aanzuigeffect

heb mijn gezicht met handen bedekt

Wil niet dat anderen mijn tranen zien

Kan het zijn dat ik dit lot verdien?

Anoniem

What is love ?(baby don’t 
hurt me)

Wat is liefde? Een antwoord op die vraag 
is niet meteen eenvoudig. Wat ik wel 
kan vertellen is dat liefde meer is dan 
liefhebben alleen. Het is zorg dragen 
voor elkaar. Het is genieten van korte 
gelukzalige momenten op de tijdlijn van 
het leven. Zowel in het heden, het verleden 
als in wat nog komen zal. Liefde vloeit ook 
voort uit angst en verdriet. Iemands steun 
kan helpen deze last te dragen. Zelf al 
is het donker, kijk omhoog. Geniet beide 
van het kosmische schouwspel van een 
sterrenhemel. Hoe verdrietig of angstig je 
ook bent, iemand die echt van je houdt 
kan je altijd een licht in de duisternis 
laten zien. Voor je het weet begint het 
weer te schemeren. Samen kijkend naar 
de horizon. De prachtige kleuren worden 
steeds intenser en plots is hij daar. De 
zon, een warme bal van vuur en alles 
gaat weer beter. In ieder van ons zit 
zo’n vlam. Liefde is net zoals zuurstof. 
Zonder leven gaat niet. Net zoals zuurstof 
een vlammetje kan veranderen in een 
vreugdevuur kan liefde dit ook doen met 
het vlammetje van de persoon die je het 
meest dierbaar is.

Anoniempje Anoniem

Gedichten



8

Wafels van Revue

De voorbije week

Booze’n Blues
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Op de schoot bij de Sint

Academische zitting
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Berichten

wil je zelf GrAAG een speeCH voor 
onAfHAnkelijkHeid, diepzinniGe poëzie 
of een spotted: vtk insturen? 1 Adres: 
bAkske@vtk.be

BEST Leuven EBEC 
Engineering Competition

BEST Leuven organiseert in februari 
EBEC, European BEST Engineering 
Competitions: Een wedstrijd waarbij je 
tegen de klok een ontwerp of case study 
afrondt en vecht voor een plaatsje in de 
Beneluxronde!

Voorlopig geven we jullie al een klein 
voorsmaakje van onze partner Deloitte, 
die onze Case Study voorziet! Interesse? 
Vorm alvast een team en schrijf 27 
februari in je agenda!

Inschrijvingen zijn binnenkort mogelijk, 
houd zeker het Bakske en onze 
Facebookpagina in de gaten!

Sport 24 urenloop 
tombola

De winnaars van de tombola zijn bekend! 
Kijk zeker of je bij de gelukkigen zit op 
on.vtk.be/prijzen

Vanaf deze week kan je ze komen halen 
bij VTK blok 6!

Theokot
Het is zover, deze week is de laatste 
openingsweek van het Theokot. Dit 
betekent dus dat wij geen broodjes 
en chillplek meer voorzien vanaf 14 
december tot 8 februari! Deze week 
de laatste broodjes zoals jullie ze 
gewoon zijn, aangezien er misschien 
een grote verandering op til is (jazeker, 

in de positieve zin!). Kom zeker volgend 
semester eens kijken in het Theokot wat 
wij voor jullie in petto zouden hebben.

Daarnaast is het deze week donderdag 
ook natuurlijk het langverwachte, gezellige 
en decadente Theokot kerstdiner. Voor 
de lange versie verwijzen we naar het 
vorige bakske, maar toch nog eens de 
menukaart : Als eerste een roomsoepje 
genaamd Agnes Sorel (kip,champignon 
en kapblokham). Daarna een vispannetje 
met zalm, rivierkreeft, kabeljauw en 
scampi. Alle gangen worden natuurlijk 
voorzien van uitstekende wijnen en/
of frisdrank à volonté. Nadien gaan we 
verder met het hoofdgerecht: aasje van 
ibericovarken met gebakken spekjes, 
zilveruitjes en champignons vergezeld 
van een biersausje van Kessel 69. On 
the side: smeuïge puree. Als dessert 
een assortimentje van 3 mini-glaasjes: 
Chocoladeschuim met hazelnootkruimels, 
Mousse van bosvruchten en een Tiramisù 
van witte chocolade met speculaas. 
Haast je dus naar het Theokot voor die 
laatste plaatsen voor slechts 20€!!

Verder wensen wij jullie allen een zalige 
Kerstmis, gelukkig Nieuwjaar en veel 
succes met de blok/examens! 

Grtz Team Theokot
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Workshops ULYSSIS
Snel en efficiënt gebruik van je computer? 
Kom dan zeker naar de eerste Command 
Line Interface (CLI) workshop van 
ULYSSIS! Na deze workshop kan je vlot en 
vol vertrouwen dat zwarte schermpje de 
baas. De workshop, Beginner I, geeft je de 
kans om zonder enige voorkennis aan de 
slag te gaan met handige commando’s. 
Naast het simpelweg aanmaken van files 
en mappen zullen we de manier waarop 
je data verwerkt, bestanden doorzoekt en 
snel dingen nakijkt grondig veranderen. 
Na afloop kan je met deze basis op weg 
in het dagdagelijkse leven en ook zelf een 
weg banen in de enorme hoeveelheid 
aan handige commando’s.

In het tweede semester kan je zo ook 
meteen aansluiten bij Beginner II. Voor 
meer gevorderde gebruikers hebben we 
in het 2e semester nog 4 workshops in 
dezelfde CLI-reeks. Om zeker volgende 
workshops niet te missen kan je je 
inschrijven op onze workshop mailinglist 
op ulyssis.org

Demodag P&O3: 
eetverkoop kiesploeg

Het is weer zover, de wereldberoemde 
P&O3 demodag komt er weer aan! 
Alle tweedejaars laten het beste van 
zichzelf zien en showen hun harde werk. 
Aangezien dit de hele dag duurt, zou wat 
eten best handig zijn. Daarom verkopen 
wij croissants, chocoladebroodjes, 
chocomelk en hotdogs! Er wordt verkocht 
van 9h30 tot 17h30 op het grasveldje voor 
C300. We zien jullie daar!

Revue
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat 
drijft hen? Heb jij je die dingen ook 
al eens afgevraagd? Dan zetten we 
speciaal voor jou elke week een van 
onze bekende of minder bekende 
werkgroepen in de schijnwerper.

Revue sgreivers (ja, dat schrijf je zo!) is een 
werkgroep met een onuitputtelijke fantasie 
bij het maken van al dan niet burgie/
archie-gerelateerde grapjes. In feite zijn 
zij dus eigenlijk heuse weldoeners! Want 
we weten het allemaal: Lachen is gezond! 
Werk hierbij even aan je gezondheid:

Jan liep door het bos toen hij plots een 
luide klap hoorde. Na wat rondkijken 
zag hij een panda rechtkrabbelen en 
langzaam een boom inklimmen. Toen hij 
een goeie 10 meter hoog was zette hij 
zich af, spreidde hij zijn poten en viel naar 
beneden. Na de klap, krabbelde hij weer 
op, klom weer in de boom en herhaalde de 
sprong. Na nog een paar keer hetzelfde 
gezien te hebben schudde Jan niet 
begrijpend met zijn hoofd en besloot hij 
zijn wandeling verder te zetten tot hij twee 
vogels hoorde praten die klaarblijkelijk ook 
naar het schouwspel hadden zitten kijken, 
waarop de ene vogel tegen de andere: 
‘Seg schat, wordt het nu eens geen tijd 
hem te vertellen dat hij geadopteerd is’

Wat zegt een subatomaire eend?

quark quark 
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VTK-enquête
Reeds vele studenten vulden de VTK-
enquête in, wat ons zeer veel plezier doet. 
Op het einde van de enquête zat een blad 
met wat uitleg over VTK en zijn werking. 
Omdat we het toch belangrijk vinden dat 
de leden een correct beeld heeft, zetten 
we hier die puntjes nog eens op een rij.

1) VTK kort 

VTK is de studentenkring die 
de studenten van de richtingen 
ingenieurswetenschappen en 
ingenieurswetenschappen-architectuur 
verenigt. VTK heeft als hoofddoel het 
vertegenwoordigen van al die studenten 
(die meestal ook lid zijn van VTK) op 
alle bestuurlijke niveau’s, van de POC 
tot de VVS (de vereniging van Vlaamse 
Studenten).  Dit hoofddoel vormt de 
bestaansreden en het bestaansrecht 
van VTK.  De werking stopt echter daar 
niet. Naast onderwijs organiseert VTK 
ook leuke activiteiten, cultuuruitstappen, 
sportevenementen, contacten met 
bedrijven en nog veel meer. Om dit alles 
te organiseren is er het gemotiveerde 
praesidium. Onderverdeeld in kleinere 
teams houden ze zich bezig met alles 
wat de VTK-studenten aanbelangt. 
Deze verkozen groep VTK’ers organiseert  
cantussen, sportactiviteiten, culturele 
evenementen, informeert de student, 
verzorgt de cursusverkoop en runt 
een broodjesbar en een fakbar... De 
groep wordt bestuurd door de praeses, 
bijgestaan door de vice-praeses, de 
secretaris en de twee beheerders.

2) Ondersteuning van de student 

VTK organiseert veel activiteiten. Dat 
betekent echter niet dat je zelf niets ineen 
mag steken. Ook daarbij wil VTK helpen. 
De kring biedt organisatorische en 
logistieke steun aan werkgroepen (BEST, 
Revue en Existenz) en jaarwerkingen.  
Voorbeelden hiervan zijn de algemene 

jaarwerkingen kanweek (voor de eerste- 
en tweedejaars), halftime (derdejaars) 
en fulltime (vijfdejaars) en de 
departementsgebonden jaarwerkingen 
zoals die van verschillende jaren 
architectuur (duplex, triplex) of chemie. 
Meer info vinden jullie op: https://www.
vtk.be/nl/page/parent/vice-praeses/
name/jaarwerkingen 

3) Enkele misverstanden rechtgezet 

Het praesidium is een gesloten club waar 
de leden geen vat op hebben. 

FOUT! 

Iedereen mag zich aansluiten bij de 
opkomende kiesploeg. Hiervoor worden 
infosessies gehouden.  

Ik heb zelf geen inspraak in het 
onderwijsbeleid 

FOUT!

Om de 2 weken organiseren we het 
‘VTK bureau’. Dit is open voor iedereen. 
Hier wordt over de meest actuele 
onderwijsthema’s gediscussieerd. Ook het 
standpunt van VTK over deze thema’s op 
de algemene vergadering van StuRa, de 
studentenraad van de KULeuven, wordt 
aangehaald. Elke stem op dit bureau telt 
even hard mee. 

Lid worden van VTK kost geld, en op 
allerlei activiteiten betaal ik inkom. VTK 
gebruikt dit geld voor zichzelf, het stroomt 
niet terug naar de studenten. 

FOUT!

VTK is een VZW, en dus geen organisatie 
die winst tracht te maken. Meer 
zelfs, VTK steekt zeer veel geld in de 
activiteiten die ze organiseert. Cantussen, 
sportactiviteiten, het galabal, allerlei 
competities, boeken, magazines, quizzen,  
toneelvoorstellingen, de jaarlijkse skireis, 
... zouden allemaal een pak meer kosten 
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zonder het werk en de steun van VTK. 
Aan het begin van ieder werkingsjaar stelt 
het nieuwe praesidium een begroting op. 
Concreet houdt dit in dat er dan bepaald 
wordt welke activiteiten we aan onze 
leden zullen aanbieden en in welke mate 
we willen en kunnen bijleggen opdat de 
leden hieraan aan een lager tarief kunnen 
deelnemen. Op deze manier willen wij een 
breed gamma aan activiteiten aanbieden 
en deze een op een verantwoorde manier 
financieel ondersteunen. De activiteiten, 

broodjesverkoop en cursusdienst die VTK 
organiseert zijn niet winstgevend. Ze zijn 
of verlieslatend, ofze draaien break-even, 
op een veiligheidsmarge na. Bedrijven die 
op zoek zijn naar ingenieursstudenten om 
aan te werven zijn onze voornaamste bron 
van inkomsten. VTK werkt met hen samen 
om de juiste studenten naar de juiste 
bedrijven te leiden. Een samenwerking 
die natuurlijk ook voordelig is voor de 
studenten zelf.

V.U Lucas Vanlaer, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee

CAREER
EVENING IV

How to apply for 
a job?
Presentation by Amaris
Followed by a drink
20u Auditorium Max Weber

26 OKT THESISPLANNING

12 NOV WRITING A C.V.

23 NOV PRESENTING

7 DEC
24 FEB NETWORKING

14 APR PORTFOLIO
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Ontspanning

Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Cartoon

Raadsel
Helaas geen raadsel deze week,, omdat dit het laatste bakske is van het semester. Wel 
een laastste winnaar voor 2015. En dat is niemand minder dan Simon Roelandt. Hij wint 
een filmticket, dat hij mag komen afhalen op blok 6 in het 2e semester. Proficiat Simon.
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Sudoku

Doolhof
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