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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 8: 13 november 2017 -  16 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

20u00 Release Westworld 200A 00.225

Beste lezer

Ken je het gevoel? Het jaar is nog maar net begonnen, je let even niet op en 
BAM... Week 8 is al weer aangebroken! Een spannende week voor vele eerste-

jaars. Alvast een proficiat voor het doorstaan van de doop en de afgelopen weken.

Heb je trouwens altijd al eens een Spaanse furie willen versieren? Staat een 
Scandinavische deerne / bink nog op je bucketlist? Dan heb ik goed nieuws: het is 
Athens week! Laat alle internationale gasten maar eens zien waarom Leuven de 

beste stad is!

Veel leesplezier
De redactie

20u30 Lopen met VTK Blok 6
20u30 Beer Tasting Aud Jean Monnet
22u00 Beachparty 't ElixIr 

22u00 ATHENS British Tea Party 't ElixIr

14u00 Doop Waaiberg
19u30 ATHENS Nic-Nac Cantus Recup



Vicewoordje
 
Liefste leden

Wanneer iemand zegt dat burgie na de bachelor makkelijker wordt, niet ge-
loven! Afgelopen week ben ik volop bezig geweest aan verscheidene project-
en, mijn proffen zijn zelfs zo vriendelijk geweest om een volledig project op 
twee weken te plannen, temidden van twee andere projectdeadlines. Plezier 
alom dus! Natuurlijk maak ik nog graag tijd om tussendoor snel een tekstje 
te schrijven voor jullie, het semester is al wel +- halfweg maar VTK stopt (net 
als mijn projecten) nog zeker niet. Ik wil graag alle schachten succes wensen 
op de doop, maak er vooral een heel toffe dag van! Want, laat ons eerlijk zijn, 
je krijgt in je verdere leven nooit meer echt eens de kans om een 60-plus'er 
ten huwelijk te vragen. De doopmeesters wens ik ook alle succes toe met de 
opkuis van de cantus achteraf. Zonder nostalgisch te worden, was - in mijnen 
tijd - het fakfeestje nadien het beste feestje in het ElixIr dat ik ooit heb mee-
gemaakt!

Ten slotte wil ik graag Daan Tullen bedanken als taalkundig genie, 
mijn papa en mama om 22 jaar geleden mij gemaakt te hebben en  
Pieter die ik weer laat wachten omdat ik dringend beter moet 
leren plannen en om in de tussentijd dit tekstje te schrijven.

Pieter(Jan) out

Praeseswoordje
 

Studenten

De beste WC lectuur van Oost-Leuven die uw leven sublim-
eren zal tot de voornaamste versie ervan, is alweder tot uwer 

beschikking: Het Bakske. U denkt gerechtvaardigd in uw eigenste 
Verkavelingsvlaams: ‘ Dat is er toch elke week, gast (Antwerpen)/ vent 
(Oost-Vlaanderen)/ moate (West-Vlaanderen)/ menne man (Limburg)/ 

kerel (Vlaams-Brabant)’.  Correct, maar ook het gangbare heeft recht op               
bewondering.

Geniet dus van het gechloreerd kraantjeswater. Bedankt Louis! Of van de  
aanwezigheid van brailleschrift. Bedankt van Beethoven! Niet dat hij het 

uitgevonden heeft, maar hij was wel blind. En zonder blinde mensen was 
er waarschijnlijk geen brailleschrift. Dat is gewoon waar. Neem zoiets aan. 

En bedankt thesis die ik vul met soortgelijke inhoudsloze tekst als deze bij 
gebrek aan beter. Sorry promotor, ik doe mijn best! Maar schrijven zonder een 
boodschap over te brengen is ook een talent. Heeft dit dan toch een moraal? 

#Inception #Cliffhanger #MeerVolgendeWeek

Arno



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

Behind the 
scenes

De redactie wil even iets ophelderen. Velen menen im-
mers dat de winnaar van het raadsel wordt gekozen aan de 
hand van wie het snelste is. Dit zorgt dat we vijf minuten na 
online publicatie al overspoeld worden door antwoorden. Andere 
kwatongen beweren zelfs dat we expres meisjes zouden lat- en 
winnen. Dat is natuurlijk fl auwekul, want met 24 bakskes per jaar hebben 
we amper genoeg meisjes om te bevoordelen...

Hoe wordt de winnaar dan wel gekozen? Simpel! Met een eenvoudige, willekeurige 
loting zoals hieronder gedemonstreerd met de trekking van vorige week.

(bij kleurplaten laten we wel vrouwen winnen, want zij kunnen gewoon mooier kleuren)

1. Schrijf alle goede antwoorden op 2. Knip de namen uit 3. Plak alle namen op een dartsbord

4. Gooien maar! 5. Profi ciat Marie Uytt erhoeven!



Events

MA 13: ATHENS British Tea Party | 't ElixIr | 22u00

Het is zover: de ATHENS week is aangebroken! Studenten van overal in Europa 
komen deze maandag naar ‘t ElixIr om te kijken hoe wij hier in Leuven een 
feestje bouwen. Er is zelfs nog wat ruimte over voor jou! Dus als je die knappe 
Portugese griet of die fraaie Noor wel eens wilt leren kennen en je hebt nog niets 
te doen deze avond, kom zeker langs!
Promo: Gin&Tonic en Royal-Tea aan €1.5

DI 14: Lopen met VTK | Blok 6 studentenwijk arenberg| 20u30

Vorige week waren we met 15 helden aanwezig, hopelijk kunnen we dat aantal 
verbeteren deze week! Kom dus zeker af als je zin hebt in een rustig duurloopje 
(deze week 8 km)  doorheen het mooie en rustige Heverleese landschap. 
Lichtjes zijn geen overbodige luxe! 

 
DI 14: Beachparty | 't ElixIr| 22u00

Jaja, het is weer zo ver! Tijd voor de legendarische beach party! We gooien 
dinsdag weer drie ton zand in onze kelder, op het podium komt natuurlijk 
een zwembad en om het helemaal af te werken halen we natuurlijk weer 
palmbomen om in onze fakbar te zetten!

Cocktails van de avond zijn Passoa Orange (€1,50), Sex on the Beach (€2,00) en 
Long Island Iced Tea (€2,50). 
Naar traditie krijgt de eerste zwemmer die kopje onder gaat een gratis vaas bier!

Haal die zwembroeken, snorkels, zwemvliezen en hula kransjes maar van onder 
het stof en kom dinsdag mee genieten van het feestje der feestjes! 
 
DI 14: Beer Tasting | Aud Jean Monnet| 20u30

Ben jij een buddy dit jaar? Ben jij nog op zoek naar een toffe activiteit om 
je buddy beter te leren kennen? Wil je tegelijkertijd je buddy wat essentiële 
informatie bijbrengen over België? 

Dan hebben wij deze week dinsdag de perfecte activiteit voor jou gepland! In           
s  samenwerking met de KU Leuven, Scientica en LBK, organiseert                               
 VTK Internationaal een beer tasting avond. Na in vogelvlucht over het  
 bierbrouwproces te gaan, kunnen jullie van verschillende bieren proeven.  
         En  Het beste is dat dit een GRATIS activiteit is voor alle     

buddies! Registratie is verplicht: https://www.kuleuven.be/english/
studentservices/welcome/forms/lecturesbelgianbeer.



WO 15: Doop | Waaiberg | 14u00 | €11

Deze woensdag is het eindelijk zover. De laatste keer dat de schachten zich 
moeten bewijzen en moeten laten zien dat ze klaar zijn voor het studentenleven: 
de doop! Alle schachten worden verwacht om 14u aan de Waaiberg, waar onze 
leuke dag kan beginnen. Heel de doop is in het smurfenthema dus er wordt 
verwacht dat jullie prachtige smurfen en smurfinnen zijn! Hoe mooier je outfit, 
hoe milder je doop ! 

Wat moet je meenemen: je doopboekje, €11, 2 grote vuilniszakken, codex, warme  
kleren, oude handdoek, eventueel reservekleren, warme trui voor achteraf,                           
niets waardevols, mensen met lenzen: duikbril, IDENTITEITSKAART. Steek                                                       
dit allemaal in een zak met je naam erop. Je vindt verder nog informatie op de 
site en ook op facebook zal er nog een berichtje komen.    
Tot woensdag!  
 
WO 15: ATHENS Nic-Nac Cantus | Recup | 19u00 | €11

Het volgende deel van de ATHENS week is onze cantus! We hebben besloten 
om er unieke twist aan te geven: namelijk met Nic-Nac’s! Om te weten wat dat 
precies gaat inhouden, is er maar one way to find out: be there! 
 
Io vivat: 19u30

"Yes, I accept that this cantus uses cookies to improve my user experience"



DO 16: Release Westworld | 200A 00.225 (aud Eric Duval) | 
20u00

VTK nodigt iedereen uit om samen de release van de serie 'Westworld' te vieren! 
We doen dit natuurlijk op een studentikoze, doch educatieve manier. Wij zorgen 
voor een vertoning van de eerste aflevering, vergezeld met een drankje. Omdat 
wij als ingenieurs hier het één en het ander over te zeggen hebben, hebben wij 
prof. Bart De Moor uitgenodigd om het thema van de serie te kaderen tegenover 
de hedendaagse technologie en interactief hierover na te praten. We sluiten de 
avond af met een receptie! Deze avond vol plezier is ten slotte helemaal gratis! 
We verwachten jullie donderdag 16/11 om 20u in auditorium Eric Duval (CW)!

informatie over de serie: Westworld neemt ons mee naar het fictieve Westworld, 
een hoogtechnologisch pretpark voor volwassenen in een westernsetting dat 
volledig bevolkt wordt door synthetische android-robots, 'Hosts' genoemd. 
Die komen tegemoet aan de wensen van de zwaar betalende bezoekers die 
'Nieuwkomers' worden genoemd. De Nieuwkomers kunnen doen wat ze willen, 
zonder gestraft te worden.

 
MA 20: Infomoment laatstejaarsreis | Aula van de Tweede 
Hoofdwet | 20u00

Op maandag 20 november zal het laatstejaarsreisteam voor jullie een infosessie 
geven over de laatstejaarsreis naar India tijdens (en na) de lesvrije week. Het 
evenement zal doorgaan in het Thermotechnisch instituut, aula van de Tweede 
Hoofdwet (TI 01.02), boven het Theokot en zal van start gaan om 20u. 

Er zal eerst een presentatie gegeven worden over het concrete programma dat 
gekozen werd, waarna wij naar best vermogen jullie prangende vragen zullen 
beantwoorden.
 
DO 23: VTKwis 1 | Grote Aula MTC2 00.10| 19u30 | €4 per ploeg

Heb je zin om je te bewijzen tegenover je medestudenten? Of gewoon enorm veel 
goesting om is een avondje gezellig te quizzen?

Houd dan donderdag 23 november zeker vrij en kom mee quizzen op de eerste 
VTKwis van het jaar! De presentatoren van dienst zijn ons eigenste praeses-vice 
duo. Uiteraard vallen er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen.

Inschrijven kan in het theokot op donderdag 16/11 en maandag 20/11 telkens van 
12u30 tot 14u.

Let op de quiz begint om 20u00 stipt!

Met vragen mag je altijd mailen naar cultuur@vtk.be

Gelieve geen eigen eten of drank mee te nemen. Wij bieden 
alles aan aan zeer democratische prijzen!

Events



Party

Gin-Tonic
€1.5

‘T Elixir
Monday 13 November

22h00

LEUVEN

Athens

British Tea 
Partea

Royal-Tea
€1.5



ZOO Cantus



Berichten Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Het is deze week tijd om terug te gaan in de geschiedenis, terug naar 
een periode waarin niet het Io vivat! het studentenlied bij uitstek was 

maar een heel ander lied, één dat wél uit België komt! U leest het goed, het 
gaat deze week over niets anders dan A, a, a, valete studia.

Hoewel studenten tegenwoordig het Io vivat! luidkeels kunnen meezingen, was 
dit een paar eeuwen geleden niet het geval. Na de Middeleeuwen was het A, 
a, a, valete studia dat onder studenten heel populair was. Het lied is in Leuven 
ontstaan en heeft zich zo over de rest van België verspreid maar viel ook bij 
onze noorderburen in de smaak. Ook in deze periode gingen studenten al één 
of meerdere jaren aan een andere universiteit studeren en zo gebeurde het 
dat het lied terug werd meegenomen naar Groningen en Leiden waar het een 
tweede leven kreeg. De melodie werd wat aangepast, er kwam een nieuwe tekst 
op en wat vroeger bekend stond als A, a, a, valete studia heette nu het Io vivat! 
Wie er meer over wilt weten kan terecht op de Bibliotheca Studentica maar een 
duidelijk bewijs is al te vinden in twee van hun respectievelijke strofes, onderaan 
te zien.

Over de betekenis van A, a, a, valete studia is tenslotte ook nog het een en ander 
te vertellen. De titel betekent ‘vaarwel studies’ en zet de teneur voor de rest van 
het lied. Dat gaat over het naar huis toe gaan van de studenten aan het einde 
van het jaar om van de vakantie te genieten, dat ook de reden is waarom het 
voor het eerst wordt teruggevonden in een liederbundel als het ‘vacantie-lied’. In 
typisch Leuvense studentenmentaliteit werd daar toen ook al bij gedronken, iets 
waar de Nederlandse Erasmus in de vijftiende eeuw al over klaagde.

Maar laten we vooral nu ook drinken, commilitones, want hij hebben daar hele-
maal geen vakantie voor nodig! Haha help

Ut vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.be



Bloedserieus 

Van 13 tot 16 November is het weer tijd om de mouwen op te stropen en bloed 
te geven: de Bloedserieusweek gaat weer van start! Word zo de held van de dag, 
want ja, dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je hel-
dendaad krijg je een goedgevulde goodiebag en kan je deelnemen aan verschillen-
de onvergetelijke avondactiviteiten.

*** SCHRIJF JE IN & DONEER *** 
Stap 1: Mag ik geven? Check het met de donortest! Aarzel niet om bij vragen het 
Rode Kruis te contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.62
Stap 2: Schrijf je in! 
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 11u - 20u in de Universiteitshallen (Naamsestraat 22)
Wo & Do: 11u - 20u in het Gymnasium (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Stap 3: Meld je op het ingeschreven uur en de gekozen locatie aan met je iden-
titeitskaart. Het Bloedserieusteam en het Rode Kruis zal je daar met open armen 
ontvangen en verder begeleiden.

*** GENIET VAN DE AVONDACTIVITEITEN ***
-- Maandag 13/11 --
Film: In Time 
-- Dinsdag 14/11 --
Prinsen en Prinsessen Cantus! 
-- Woensdag 15/11 --
Lasertag & Glow in the Dark Party! 

Nu rest er ons nog maar een iets om te zeggen: doe die donortest en red een 
leven!

Het Bloedserieusteam
 

BLOODY FACTS
* In het menselijk lichaam zit er voor 160 000 kilometer aan bloedvaten
* Gedurende je leven pompt het hart een volume bloed om 200 treintankers te vullen
* In ons bloed zit 0.2 gram aan goud, you rich boy!
* 1 200 000 muggen kunnen samen al je bloed opzuigen, dat is bijna het gemiddelde       
 dat 's nachts in mijn kamer rondzwerft.

* Per seconde sterven er 2 000 000 rode bloedcellen. Bij mij ligt dat waarschijnlijk iets  
hoger, kijkende naar mijn conditie.

* Het hoornvlies onttrekt rechtstreeks zuurstof uit de lucht en heeft als enige                       
l  lichaamsdeel geen bloedtoevoer nodig.
* Bloed geven doet leven!



Leuven Business School Fair

Ben jij op zoek naar een Business school, weet je niet wat te doen in de zomer 
of ben jij iemand die graag van een uitdaging houdt? 
Kom dan zeker nu dinsdag 14 november naar de Business Schools beurs, hier 
zullen al je vragen worden beantwoord. Place to be: Naamsestraat 69 Leuven!

Wist je trouwens dat dit niet enkel relevant is voor economische/financiële 
richtingen? Het kan zelfs extra relevant zijn voor Burgerlijk- of Industriële inge-
nieurs of rechtenstudenten. Met een business school diversifieer je jouw profiel 
nog meer, wat een grote meerwaarde kan betekenen voor jouw professionele 
carrière achteraf. 

De namiddag verloopt als volgt:

- 13h interviews
- 15h presentatie/pannel
- 17h beurs
- 19h einde beurs

Vergeet je zeker niet in te schrijven via volgende link:http://mybs.eu/event/28/
register/

 
IFB Uitslagen

Veldvoetbal heren: VRG 3 - 0 VTK
Volleybal heren: VTK 25 - 11, 25 - 11 Historia
Basketbal heren: VTK 64 - 40 Pedal

Berichten



P&O begeleiders verbijsterd: Nooit gedacht dat het   portaal zou werken!
- Heverlee - Commotie op de campus 
rond een geslaagd P&O project: het 
portaal naar Burgieland uitgevoerd door 
DeKippe Wim, Vandepijnboompitte 
Dirk, Oessa Michel en Meerfeldt Mark. 
Ondanks de strakke deadlines is het 
deze vier bollebozen toch gelukt om een 
portaal te maken dat een connectie ver-
zorgt tussen onze wereld en Burgieland. 
De opzet van hun onderzoek was meer 
meisjes naar de faculteit te importeren. 
De eerste testresultaten waren veelbe-
lovend: Lucy Beton en Riet Kallens 
voldeden beide aan de vooropgestelde 
definities. 

Jasper Zwarters merkte op dat zelfs 
het verslag aan alle voorwaarden 
voldeed, een unicum! Geen enkele 
‘we’, ‘worden’ of wazige zinsconstruc-
ties te bespeuren. Vanderbeken Jos was 

dan weer laaiend enthousiast over hun 
demo tijdens de revuevoorstelling van 
2017. Ook Karel Thalys benadrukte 
nog ‘snel’ dat de technische tekening 
van buitengewoon hoog niveau waren.

Ondanks het succes is er toch een punt 
van kritiek van collega professor Eric 
Steegvrouws, hij vraagt zich namelijk 
af waar de uitknop zich bevindt. Deze 
is tot op heden nog steeds niet gevon-
den. Steegvrouws vreest nu dat ze dit 
probleem softwarematig moeten oplos-
sen omdat de hardware specialist ach-
tergebleven is in Burgieland. Voor een 
ervaren programmeur vraagt dit toch 
wel al dertig à veertig werkuren! Hi-
erop reageerde Vandepijnboompitte als 
volgt: “Errrric doe russsstigggg!” 

*Enige overeenkomst met bestaande professoren, assistenten of monitoraats-
medewerkers berust op louter toeval.



Spelletjes

Maze

Kraak de code



Spelletjes

Raadsel van de week

Deze week gaan we in plaats van een raadseltje op te lossen op schattenjacht! 
Onze campus is uiteraard de mooiste van Leuven en omstreken, maar kijk jij wel 
altijd goed om je heen om al dit prachtigs te bewonderen? Zo ja, dan herken je 
de locatie op de volgende foto zonder probleem! Ga hier naar toe en neem een 
originele selfie. Stuur deze foto naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac 
waardebon!

Vorige week bezorgde Ellen Anthonissen ons een prachtige kleurplaat. Als       
beloning mag ze haar Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Killer Sudoku
De gewone regels van sudoku gelden, met als bijkomende 

regel dat de som in de in stippellijn omgeven gebieden 
gelijk moet zijn aan de aangegeven waarde.

Copyright (c) 2016, killersudokuonline.com

Daily No. 4344 Hard

13

911161517

2814

1014

613

62024

3323825

24

1110826813



Schattenjacht
Waar o waar is deze foto genomen? 

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!



Sensoren en big data worden gepromoot om het stedelijk landschap te optimaliseren inzake 
mobiliteit, energievoorziening, ruimte, ecologische impact, …
Is dat wel zo?

Wat zijn de voordelen voor arme en rijke stedelingen? Wat geven ze op in ruil? Wat zijn de beste 
manieren om een stad te optimaliseren? Organiseren we dit centraal en top-down of decentraal 
en bottom-up? Tijdens het debat proberen we een antwoord op dergelijke vragen te geven.  

Moderator:  
Annemie Geeraerd, Afdeling MeBioS, Departement Biosystemen &  
Ethics@Arenberg, KU Leuven

Sprekers:
 � Prof. Zef Hemel 

 Wibautleerstoel, Universiteit van Amsterdam
 � Prof. Sidharta Gautama 

 i-KNOW, Universiteit Gent
 � Prof. Pieter Ballon 

 imec-SMIT, VUB
 � Prof. Andrew Vande Moere,  

 Research[x]Design, KU Leuven

Aansluitend receptie in de Jubileumzaal

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Voor meer info en inschrijvingen:

https://set.kuleuven.be/ethiekweek/2017 

Organisatie: 
Groep W&T KU Leuven

woensdag 22 november 2017 
om 19.30 u. 
MTC2 Grote Aula
Sint-Michielsstraat 6, Leuven

SMART CITIES, 
WISE CITIES? 
Debatavond 


