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We hebben allemaal lang op onze honger moeten 
zitten. Zowel de ervaren Groep T student als de 
eerstejaars die nu hun studentencarrière zullen 
starten. Bij Industria hebben we dit ook enorm gemist, 
de interactie met de student, de fantastische feestjes 
en cantussen, het plezier op jullie gezichten, …

Nu de vooruitzichten veel positiever zijn, staan 
wij klaar met Industria om dit een onvergetelijk 
jaar te maken. Wij gaan ervoor zorgen dat jullie 
terug volop kunnen feesten op ons festival, Project 
L, dat eerstejaars elkaar kunnen leren kennen op 
EJW-activiteiten, jullie kennis kunnen maken met 
bedrijven op onze Jobfair en jullie Industria opnieuw 
naar de 5de plaats kunnen lopen op de 24 urenloop.  
Hier bovenop vieren we graag met jullie ons 60-jarig 
bestaan doormiddel van extra Lustrum activiteiten.

Om helemaal up to date te blijven met wat Industria 
allemaal heeft gepland voor jullie, hou je best onze 
website in de gaten. Deze zal dienen als centrale hub 
waar je alle info over Industria en haar activiteiten 
kan vinden. Zowel inschrijvingslinks als extra info 
zullen hier tot jullie beschikking staan.

Wil je zelf nog ergens een handje bijsteken door 
te shiften, deze T-magazines helpen schrijven of 
gewoon suggesties doen voor activiteiten. Twijfel 
dan zeker niet en contacteer ons.

Op een formidabel jaar, zo bomvol van zotte 
activiteiten, om de vorige twee jaren in te halen.

Dante Van Oeteren (Praeses 60ste werkingsjaar)

Beste 
Industrianen
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kies wijs, kies Recup!

H
et bier vloeit weer door de tapkranen, 
vriendengroepen staan weer te keuvelen aan 
de toog, de feestverlichting schijnt weer tot de 

vroege uurtjes... Kortom: Leuven leeft weer!
En er is geen betere plaats om dit te vieren dan 

in Fakbar De Recup, de fakbar voor studenten 
industriële wetenschappen en psychologie. Ook 
dit jaar staat een groep gemotiveerde studenten 
klaar om jullie onvergetelijke studentenavonden 
te bezorgen. Bij ons kan je zoals voorheen terecht 
voor geweldige feestjes, heerlijke drankjes, en een 
ongeëvenaarde sfeer.

Vanaf de eerste week van dit academiejaar zijn 
we elke zondag- tot donderdagavond open, van 18 
uur tot in de vroege uurtjes (21 uur op zondagen). 
Volg zeker onze facebookpagina voor updates over 
de dagelijkse promo, onze evenementen, en andere 
belangrijke zaken.

Ben je naast al het feesten geïnteresseerd om 
ook eens mee achter de toog te staan? Of ben 
je een ambitieuze DJ en wil je je vaardigheden 
tonen in het Leuvense nachtleven? Stuur dan 
zeker een mailtje naar medewerkers@derecup.
be, of een Messengerberichtje naar onze 
medewerkersverantwoordelijke Csilla Süle. We 
ontvangen je met open armen!

Hopelijk zien we jullie zo snel mogelijk! En vergeet 
niet:

Het Bier Vloeit



T MAGAZINE INDUSTRIA

6

2
0

2
1

11.
NOVEMBER

M
1

8

15

22

29

W
3

10

17

24

1

D
2

9

16

23

30

Go Global Week

Exellys - Productivity 

Exellys - LinkedIn Pasta pesto + bacon 
BSA

Project L

Project L Sector Night EM .Kermis BSA

Thema Avond

Getting Connected

PAL Sessie 2 IFR: Voorronde 1

IFR: Voorronde 2

IFR: Rockparty

Sector Night EA

PAL Tutors SessieHow to Sell Your-
self

Proffentap

Duvel Night



T MAGAZINE INDUSTRIA

7

Z
6

13

20

27

4

V
5

12

19

26

3

D
4

11

18

25

2

Z
7

14

21

28

31

 International Alumni 
Reunion

Wine and Cheese 
Evening

International FakpartySpiraal Quiz

Doop    

Psycho x Industria 
Food Cantus

Alumni Golf

Knorr Potball



T MAGAZINE INDUSTRIA

8

Of je nu een nieuwe student bent in Leuven of je vanwege 
corona de stad lang niet verkend hebt, het is altijd 
broodnodig om een basiskennis te hebben van wat je in 
Leuven kan bezoeken om de tijd te verdrijven. Daarom geef 
ik jullie informatie over de beste plaatsen om te bezoeken 
voor tijdens het studeren, uitgaan of gewoon eens lekker 
te eten.
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Voor iedere student is er een geschikte plek nodig om eens te 
boeken open te slaan, zij het nu voor de ingenieuze studiebol of 
de raaskallende losbol die een last-minute examen in zijn hoofd 
moet krijgen. Hier zijn de top 3:

IK WIL STUDEREN!

De PBIB is de beste plek om snel een hoofdstuk 
door te nemen of een groepswerk in orde te krijgen, 
en dat omwille van een reden: Het ligt recht naast 
onze campus! Om er te komen, loop je simpelweg 
het VHI binnen tot je een grotere poort ziet. Eens 
binnen kan je op het gelijkvloers in de stille ruimte 
gaan zitten of in de benedenverdieping samenkomen 
met je teamgenoten om het groepsgevoel van 
Ingenieursbeleving te ervaren.

PBIB

De bibliotheek van de economisten is een tweede 
favoriet om in te studeren. Vooral tijdens de blok 
zie je hier meestal rond de 50 man aanschuiven 
om een plaatsje te bemachtigen. De voornaamste 
overtuigingspunten? Een buitenruimte om gezellig 
te kaarten of een bloksnack te eten, heldere 
groepsruimtes om in te studeren en een ligging naast 
het Stadspark voor een frisse wandeling.

EBIB

De Agora staat op de derde plaats. Dit complex 
bevat alles wat de EBIB heeft maar dat in veel 
uitgebreidere mate. Daarom is deze bibliotheek 
meestal vol met studenten van alle richtingen, en 
kan het snel ongezellig worden. Desondanks is dit 
een uitstekende ruimte op rustige dagen vanwege 
dezelfde redenen als de andere bibliotheken.

AGORA
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Al het werk dat zich doorheen het jaar opstapelt kan menig 
student de zin geven om eens lekker uit zijn dak te gaan. Daarom 
worden hier de beste plaatsen opgesomd.

IK WIL FEESTEN!

Het is onmogelijk om aanbevelingen te geven zonder 
de Recup op de eerste plaats te zetten. In de fakbar 
zijn de prijzen het goedkoopst, de sfeer het best en 
dus het feestje altijd geslaagd. Idealiter is dit de 
eerste optie die je overweegt als stamcafé, maar 
mocht het uitzonderlijk niet open zijn kan je altijd de 
andere fakbars proberen. Waardige vermeldingen 
zijn de buurcafés (Politika, HdR) en de Dulci.

RECUP EN ANDERE FAKBARS

Tijdens de vakantiemaanden zijn de fakbars gesloten. 
Dit hoeft jou natuurlijk niet tegen te houden om 
een leuk café te kiezen om bij te gaan drinken! En 
daarvoor is de Farao een geschikte keuze. Goedkope 
pinten en een lijst aan speciaalbieren om u tegen te 
zeggen, dit café is de beste prijs-kwaliteit optie op de 
Oude Markt. En wat er het beste is? De Farao heeft 
een eigen kikkertafel waar je talloze uren bij kwijt 
kan!

FARAO

De Kroeg is een standaard café zoals je het zou 
verwachten: een gelimiteerd aanbod aan dranken, 
een sobere sfeer en een kleiner terras dan de 
exotischere plaatsen. Maar er is een ding wat hen 
onderscheidt van de rest: pinten van 33cl kunnen 
gekocht worden aan dezelfde prijs als die van 25cl! 
Ideaal dus voor de mensen die een plek nodig hebben 
voor de prebooze.

DE KROEG
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Voor iedere student is er een geschikte plek nodig om eens te 
boeken open te slaan, zij het nu voor de ingenieuze studiebol of 
de raaskallende losbol die een last-minute examen in zijn hoofd 
moet krijgen. Hier zijn de top 3:

IK WIL GEWOON LEKKER ETEN!

Voor de kleine honger of de nood om sociaal te zijn 
met vrienden is er het babbelcafé De Werf. Hier kan je 
genieten van lekkere wraps en tapas in een kleurrijke 
omgeving. Perfect om de avond mee te starten dus! 
Of je kan er altijd op date gaan...

DE WERF

Er zijn veel burgerrestaurants in Leuven. Maar Babo’s 
is er een waar studenten echt van kunnen genieten. 
Dit is omdat ze de burgers in hapklare vorm serveren, 
in tegenstelling tot de andere restaurants waarbij de 
hamburger vaak met vork en mes opgegeten moet 
worden. Ook zijn de burgers van hogere kwaliteit dan 
fastfood restaurants, en dus zeker hun prijs waard.

BABO’S

Goedkoop, lekker, en dichtbij. Wat heb je nog nodig? 
Loempialand biedt een waaier aan loempias en 
bijgerechten aan voor een avond exotisch van te 
smullen. Wat zeker in de smaak valt is hun specialiteit 
van 5 loempias voor 1(!) euro.

LOEMPIALAND
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Studentenvereniging 
Industria
Het Industria logo en schild zullen zeker en vast dingen zijn dat je al gezien 
hebt. Maar wat het doel van en de mensen achter Industria zijn, is al vaker iets 
minder bekend. In deze korte introductie tot Industria zullen deze vragen zo goed 
mogelijk beantwoord worden. Maar indien je nog onbeantwoorde vragen hebt 
of ons gewoon persoonlijk wil leren kennen, twijfel dan niet en kom zeker het 
industrialokaal binnen of spreek een lid van het Industria team aan!

De praeses, of ookwel de voorzitter genoemd, is 
het gezicht en boegbeeld van Industria naar de 
buitenwereld. De taak van de praeses is het team 
leiden en de juiste richting insturen. De praeses van 
dit jaar is Dante Van Oeteren.

Praeses

De Vice-Praeses is de ondervoorzitter. De taak van 
de Vice-Praeses is het zorgen voor een efficiënte en 
aangename interne werking van het praesidium. Zo 
is deze persoon vaak het eerste aanspreekpunt, moet 
deze interne problemen oplossen en moet deze 
teambuildings organiseren. Emily Gyselinck neemt 
dit jaar deze taak op zich.

Vice-Praeses

De quaestoren of penningmeesters beheren het geld 
van Industria. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten dat 
een budget nodig hebben hiervan voorzien worden 
en dat dit allemaal ook nog eens op een correct 
manier verloopt. Ons quaestorenduo bestaat dit jaar 
uit Alexander Herbots en Adriaan Francois.

Quaestor/penningmeester

I
ndustria is de studentenvereniging van de 
industrieel ingenieurs die studeren op Campus 
Groep T Leuven. Alle teamleden van Industria, 

ookwel het praesidium genoemd, zijn studenten. 
Maar zelfs sommige afgestudeerde mensen helpen 
nog steeds bij verschillende aspecten omdat ze 
gewoon geen dag kunnen zeggen! Industria is dus 
een organisatie voor en door studenten! 

Zoals de meeste organisaties een concreet doel 
hebben, heeft ook Industria dit. Wij stellen ons tot het 
doel de belangen van alle studenten aan onze faculteit 
te behartigen. Zo willen we de student helpen bij zijn/
haar/hun studie, zijn/haar/hun culturele ontplooiing 
en zijn/haar/hun algemene ontwikkeling. Daarnaast 
willen we ook de student de kans bieden op ludieke, 
culturele, sportieve en studentikoze ontspanning. 
Concreet proberen we dit doel te verwezenlijken 
door deel te nemen aan verscheidene interfacultaire 
sportcompetities, fakfeestjes te organiseren, 
cursussen te voorzien, grootse evenementen zoals 
een gala en een jobfair op poten te zetten en nog zo 
veel meer!

Wie zijn we?

Het Industria team bestaat uit verschillende 
werkgroepen die elk verantwoordelijk zijn voor de 
verwezenlijking van een specifiek takenpakket.

Overzicht functies
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De Ab Actis zorgt voor de hoognodige ordelijkheid 
en structuur in de verslagen van vele verschillende 
meetings en de shiftenlijsten. Hiernaast zorgt deze 
persoon ook dat de regels dat genoteerd staan in 
onze statuten en intern regelement nauw gevolgd 
worden op vergaderingen. De persoon dat deze taak 
op zich neemt voor dit jaar is Arent Steeno.

Ab Actis
Campus Leuven Groep T is een zeer internationale 
Campus. Dat betekent ook dat we ervoor moeten 
zorgen dat deze internationale studenten zich 
volledig thuis voelen in het prachtige Leuven! Het 
international duo , bestaande uit Robin Janssens en 
Vedic Kalia zal dan ook hun uiterste best doen om dit 
te bereiken!

International

Het organiseren van activiteiten is één zaak. Het 
zorgen dat de juiste mensen ervan op de hoogte 
zijn, is iets anders. Het beheren van onze sociale 
media en het maken van alle ontwerpen dat we nodig 
hebben voor T-shirts en afbeeldingen valt binnen het 
takenpakket van het communicatieteam! Rosário 
Baylina, Arne Basteijns, Abdel Naser Abdo en 
Thomas Declercq vormen samen dit team.

Communicatie

Het bedrijvenrelaties team staat in voor het 
contacteren van bedrijven om samenwerkingen 
aan te gaan, het organiseren van sectornights en de 
jobfair. Het aangaan van deze samenwerkingen zorgt 
ook voor een inkomstenstroom die cruciaal is voor de 
werking van Industria. Het bedrijvenrelatiesteam, dat 
bestaat uit Pauline Vanvuchelen, Margaux Devos, 
Wout Rubbrecht en Maxime Gerits, speelt dus een 
grote rol in de toekomst van veel studenten en in de 
werking van het praesidium!

Bedrijvenrelaties

De overgang van het secundair onderwijs naar 
het eerste jaar aan de universiteit kan soms heel 
moeizaam zijn. Het eerstejaarswerking team doet 
voor die reden dan ook hun uiterste best om deze 
overgang zo makkelijk en aangenaam mogelijk te 
maken. Dit team bestaat uit Mazarine Boelen, 
Liselotte Meersseman, Fara Ulenaers en Thomas 
Luyten. De schachtenmeester, Thomas Luyten, 
staat in voor de traditiegetrouwe aspecten van het 
eerstejaarsleven. Dit zijn zaken zoals de doop, de 
ontgroening, cantusgerelateerde traditities etc.

Eerstejaarswerking 
& Schachtenmeester

Een goede balans tussen werk en ontspanning is 
belangrijk. Met die gedachte in het achterhoofd 
voorziet het ontspanningsteam activiteiten zoals 
fakfeestjes, cantussen, BSA’s (blauwe steen 
activiteiten) en nog meer! Dit gemotiveerde team 
bestaat dit jaar uit Sofie Delaet, Marie Van De 
Weyer, Jelle Smolders, Robbe Hollevoets, Seppe 
Van de Plas en Nick Colson!

Ontspanning

Het sportteam staat in voor het voorzien van 
sportactiviteiten en voor het zorgen dat Industria de 
volle 100% geeft op alle interfacultaire competities. 
De eerste en grootste activiteit waarvoor het 
sportteam verantwoordelijk is, is de 24 urenloop en 
de bijhorende looptrainingen! Het gemotiveerde 
sportteam bestaat dit jaar uit Ebert Kiekens, Astrid 
Van Kerckhoven, Anton Van Lieshout, Jad Haddad 
en Mathilde Blanc!

Sport

De lustrum functie is een speciale functie in het 
opzicht dat deze niet elk jaar bestaat. Deze functie 
heeft als enigste taak het vieren van ons lustrumjaar. 
En dat lustrumjaar is iets wat waar om de vijf  jaar 
voorkomt. In dit jaar, waar Industria 60 jaar wordt, zal 
het lustrum team dus zorgen dat onze verjaardag niet 
ongevierd blijft! Mats Vandemeulebroucke neemt 
deze functie op zich.

Lustrum
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De Recup is onze geliefde fakbar dat wij, Industria, 
delen met de Psychologische Kring! De Recup 
zelf is een vereniging apart. Elk jaar zetelen twee 
verantwoordelijken van de Recup binnen Industria 
om de communicatie tussen de twee verenigingen te 
bevorderen. Dit jaar zijn dat Stijn Hofkens en Cian 
Borman.

Recup

Een onmisbaar aspect van studeren is natuurlijk 
het grote aantal handboeken, cursussen en 
oefeningenbundels. Het team dat ervoor zorgt dat 
al de studenten aan Campus Leuven Groep T dit 
studiemateriaal hebben heet de Kursusdienst. Dit 
team bestaat uit Stijn Smeets, Rebecca Tang, Tiso 
Van Ooteghem en Wiktoria Radecka.

Kursusdienst

Kookpotten, led spots, sportmateriaal en 
gereedschap zijn nog maar het topje van de berg 
van materiaal dat nodig is om de activiteiten van 
Industria te verwezenlijken. Om al dit materiaal te 
onderhouden en ordelijk bij te houden is hier ook 
een speciaal toegewezen team voor. Dit team is 
het support team en bestaat dit jaar uit Romain De 
Smedt, Jelle Cuypers, Yarne Billen en Jethro Young!

Support

Culturele ontwikkeling is iets wat op vele manieren 
kan gebeuren. Enerzijds door een brouwerijbezoek, 
anderzijds door comedy nights of door cultuurreizen. 
Het cultuurteam zal dan ook uiteraard hun uiterste 
best doen om deze activiteiten onvergetelijk te 
maken!

Cultuur

Een onvergetelijk kick off event, een magisch 
galabal en een dolle Big Jump Run vormen de basis 
van het takenpakket van het events team. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het regelen van artiesten, de 
licht en geluidinstallatie, een prachtige inkleding en 
zo veel meer. Dit jaar vormen Bjorn Hamakers en Jef 
Suy dit team!

Events
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Lustrumjaar
Een jaar voor in de geschiedenisboeken

T
ijdens dit academiejaar zullen Industria’s 
en Groep T’s 60ste verjaardag gevierd 
worden! Deze viering zal het hele jaar 
door plaatsvinden en richt zich tot al onze 
studenten, alumni en Groep T-liefhebbers. 

De activiteiten die georganiseerd zullen worden 
variëren van een ijscowagen tot een lichtshow. 
Daarnaast worden er ook thema-avonden 
georganiseerd. Op deze thema-avonden worden 
specifieke onderwerpen gepresenteerd door 
sprekers en wordt er ook gezorgd voor een mooie 
receptie!

De lustrumviering is iets wat elke vijf jaar 
plaatsvindt. Om die reden wordt er elk jaar wat 
budget opzij gezet zodat we in het lustrumjaar zelf 
deze geweldige evenementen en activiteiten kunnen 
organiseren! Dit jaar is het de verantwoordelijkheid 
van Mats Vandemeulebroucke om toezicht te houden 
op de organisatie van de festiviteiten. Maar, het hele 
presidium van Industria zal helpen met organiseren, 
ideeën verzinnen, schiften opvullen en nog veel meer! 
We hopen jullie allemaal te zien op deze festiviteiten 
en dat jullie er met volle teugen van zullen genieten!

De hieronder opgesomde evenementen kan je al 
zeker verwachten! Kijk daarnaast ook zeker uit naar 
additionele evenementen en leuke extratjes!

Lustrumquiz

Thema Avond : de ingenieur 
& de ondernemer

Week 6

Week 8

Lustrum Fakparty

Group T by Light

Week 11

Week 10

1e SEMESTER

Thema Avond : de ingenieur & 
de onderzoeker

Week 1

Lustrum CantusWeek 7

Thema Avond : de ingenieur in 
de circulaire economie

Week 5

FamiliedagWeek 8

The Big BuildoffWeek 7

IjscowagenWeek 10

2e SEMESTER

60
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Leuven, de thuisbasis van de beroemde 
brouwerij Stella Artois, heeft ruime studenten 
huisvesting, recreatiemogelijkheden mogelijkheden, 
mooie campussen en een geweldig nachtleven 
die het een perfecte stad voor internationale 
studenten. De Go Global week, een initiatief van 
de studentenverenigingen voor Wetenschappen, 
Ingenieurswetenschappen en Technologie van de KU 
Leuven, wordt elk jaar georganiseerd om studenten 
te vertellen over de verschillende mogelijkheden die 
onze universiteit biedt om een perfecte internationale 
ervaring op te doen.

Het hoofddoel tijdens die week is de promotie 
van internationaal onderwijs bij studenten binnen en 
buiten België, maar ook om hen dichter bij elkaar te 
brengen. De vakbonden en de KUL organiseren een 
breed scala aan informatiesessies en unieke culturele 
activiteiten. Of je nu een internationale student bent 
die al in Leuven studeert, of een lokale student die 
niet kan wachten om een internationale ervaring op te 
doen tijdens zijn of haar studentencarrière, deze week 
is zeker iets om naar uit te kijken!

Tijdens de verschillende informatiesessies kunnen 
studenten meer informatie over Erasmus en de 
internationale programma’s van de KUL. Experts zullen 
ter beschikking staan om alle vragen te beantwoorden 
over de organisatie en planning van een dergelijke 

Go Global
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Alle nodige informatie zal worden gedeeld op 
de Industria pagina, maar ook op de Go Global 
website: https://www.kuleuven.be/go-global. 
Tot slot, vergeet niet om de Go Global week, van 

onderneming. Studenten die internationale 
ervaringen hebben opgedaan zullen ook aanwezig 
zijn om vragen te beantwoorden en advies te 
geven over hoe je je Erasmus jaar kunt plannen in 
je gewenste bestemming! Naarmate de instroom 
van internationale studenten die kiezen voor 
een opleiding binnen de faculteiten van de KUL 
toeneemt, wordt het doel om de internationale 
en van de internationale en lokale studenten 
belangrijker dan ooit, vooral in het geval van Groep 
T, waar het aantal studenten in de internationale 
bachelor de afgelopen jaren gestaag is gegroeid. 
De twee groepen moeten elkaar beter leren 
kennen door de gemeenschappelijke cursussen 
en de activiteiten die door de verschillende 
vakverenigingen worden georganiseerd. Het 
organiseren van activiteiten waarbij studenten 
kennis kunnen maken met andere culturen en 
hun eigen cultuur kunnen uiten, is een essentiële 
stap in de goede richting. Traditiegetrouw wordt 
er in het Atrium van de Groep een worden 
georganiseerd in het Atrium van Groep T. Na 
anderhalf jaar met de covid-beperkingen, 
belooft het internationale team een geweldige 
tentoonstelling met unieke bordspellen van 
over de hele wereld. Er zal ook een wereldkaart 
worden geplaatst in het Atrium waar de leerlingen 
de kans krijgen om landen aan te geven waar ze 
vandaan komen en de bestemmingen waar ze 
zouden willen gaan voor Erasmus. Door deze 
activiteit zullen de leerlingen in staat zijn om 
medeleerlingen te vinden leeftijdsgenoten te 
vinden die uit hetzelfde land komen of naar een 
soortgelijke Erasmus-bestemming willen gaan en 
nieuwe vrienden maken! Het International team 
van Industria kijkt er nu al naar uit om van u te 
horen op een van de evenementen. Je weet maar 
nooit of een van de activiteiten de nodige vonk zal 
doen overslaan en u zal overtuigen om een eigen 
academisch internationaal avontuur te beginnen. 
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V
an 15 tot 18 november is het weer tijd om een beet-
je van jezelf te geven en zo levens te redden: de Blo-
edserieusweek gaat van start! Word de held van de 

dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen.  
Als dank voor je heldendaad krijg je een goedgevulde good-
iebag.

 Overtuigd? Doe de donorzelftest om te weten of je mag do-
neren via rodekruis.be/donorzelftest
en schrijf je vervolgens in via 
bloedserieus.be/nl/steden/leuven

(inschrijven is verplicht!). 
Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.

Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:

Ma & Di: 10u30
 - 20u Ladeuzeplein

Wo & Do: 10u30
 - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)

Ma - Do: 08u30
 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiserenof 
ons team versterken? Stuur ons zeker een berichtje!

Tot dan!

Het Bloedserieusteam

Bloedserieusweek

Waar?

20
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N
a anderhalf jaar weg te zijn geweest van onze 
geliefde spiraal, mogen we eindelijk weer 
terug op onze campus, die niet compleet zou 

zijn zonder onze eigen Alma! Meteen als het semester 
begint, zal Alma weer in volle glorie terug zijn met alle 
hapjes en gerechten die we zo zijn gaan kennen en 
liefhebben.

Alma Groep T bevindt zich op de eerste verdieping 
van de campus, aan de linkerkant van de spiraal. Daar 
kun je altijd rekenen op de lieve glimlach van Gerda 
en ... als je je ontbijt, lunch of middagsnack koopt. De 
studentenrestaurants van Alma voeden studenten al 
sinds 1954, maar het restaurant dat je nu in Groep 
T vindt, is pas sinds 2019 geopend. Het menu en de 
openingstijden vind je zowel op hun website als op 
je Quivr-app, dus zorg ervoor dat je Alma Groep T 
instelt als je favoriete cafetaria! 

Alma heeft een grote verscheidenheid aan eten te 
bieden, voor elk wat wils. ‘s Ochtends kun je rekenen 
op een volle stand met gebak zoals pain au chocolate, 
croissant en andere zoete lekkernijen, vergezeld van 
een lekkere koffie of thee. Uiteraard kunt u bij Alma 
terecht voor het beroemde worstbroodje, maar ook 
voor geweldige empanadas en panini’s. Als u in de 
stemming bent voor een meer consistente lunch, 
is er elke dag een andere selectie van pasta’s. Alma 
heeft altijd vegetarische opties! Als u haast heeft, 
is de koude afdeling aan de rechterkant van Alma 
misschien iets voor u: hier vindt u wraps, kant-en-
klare sandwiches, yoghurt en drankjes. En als niets 
van dit alles u aanspreekt, is de saladebar achterin 
misschien meer iets voor u. Die stelt nooit teleur! 

Alma heeft ook veel zitplaatsen aan de achterkant 
van de campus, naast de aula, zodat je in goed 
gezelschap en in een gezellige ruimte kunt genieten 
van je heerlijke eten.
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Alma Groep T

Industria is erg blij om terug te komen op de campus 
met een open Alma, en om dit te vieren, hebben we een 
kleine deeluitdaging voor jullie! Post een verhaal van 
jou met je favoriete Alma snack, tag @industriavzw 
met de #AlmaKULLove en #almakuleuven en maak 
kans op één van de drie waardebonnen voor Alma 
aangeboden door Industria. De uitdaging eindigt op 
15 november, dus begin met het plannen van je foto. 
De winnaars worden op de 19e bekendgemaakt!

En als je ooit bij Alma bent, vergeet dan niet om hallo   
te zeggen tegen alle Industria-leden die het zeker 
leuk zullen vinden dat Alma weer open is.

WIN WIN

7u30 - 16u

7u30 - 16u

7u30 - 16u

7u30 - 16u

7u30 - 16u

Maandag

Vrijdag

Woensdag

Dinsdag

Donderdag

OPENINGSUREN
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PAL
Wij herinneren ons allemaal hoe het was om de eerste 
weken hier als nieuwe studenten aan te komen met 
een klein hartje. Gelukkig hadden jullie Industria en 
studforum om jullie door dat eerste jaar te helpen, (en 
alle andere daarna ook). Door de verandering van het 
programma voor Industrieel Ingenieurs aan de KUL, 
kunnen de huidige eerstejaars niet meer terug val-
len op de duizenden oplossingen en samenvattingen 
waar wij allemaal gebruik van hebben gemaakt. Kort 
gezegd, ze kunnen dus wel wat extra hulp gebruiken. 

Daarom zouden wij vanuit eerstejaarswerking bij In-
dustria, aan jullie ouderejaars voor hulp willen vragen 
met een nieuw initiatief: PAL. Dit staat voor Peer As-
sisted Learning en steunt op het principe dat student-
en elkaar helpen. Concreet wil dit zeggen dat één van 
jullie ouderejaars 2 tot 3 keer per semester samenkomt 
hier op groep T met een klein groepje van eerstejaars 
studenten. Tijdens die sessies zouden jullie dan samen 
examenoefeningen maken voor één specifiek buisvak. 
Op die manier worden de eerstejaars al aangezet om 
oefeningen te maken op een hoger niveau terwijl ze 
ook meteen vragen kunnen stellen. Jullie zouden dit 
natuurlijk ook niet volledig alleen moeten doen. Wij 
vanuit Industria en Studentenraad voorzien een korte 
trainingscursus van hoe je zo iets moet aanpakken en 
zullen zelf ook altijd aanwezig zijn tijdens de sessies. 
De examenoefeningen kunnen jullie gezamenlijk met 
de andere tutors op voorhand voorbereiden. Om jul-
lie nog wat extra motivatie te geven om mee te doen, 
worden de tutors gecompenseerd voor hun werk door 
middel van Recup jetons. Houd dus zeker onze Face-
bookpagina en de Industria website in het oog voor 
updates. Hopelijk zien we jullie allemaal snel tijdens de 
trainingscursus!
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Het zal je niet ontbreken 
aan een gevoel voor 
humor in november en 
je zal anderen verblijden 
met grappige verhalen 
en ervaringen. Mercurius 

zal de reden zijn dat je verbale 
vaardigheden excellent zijn en je 
zal goed communiceren. Aan de 
andere kant is het mogelijk dat je 
in sommige situaties te eerlijk en 
cynisch bent. In ieder geval is dit 
de ideale periode om te studeren 
en kennis te vergaren. Je zal erg 
geconcentreerd zijn en je geest zal 
onvermoeibaar zijn. Het is mogelijk 
dat je je gaat richten op wat minder 
gekende onderwerpen, zoals seks 
of esoterie of het heelal. In deze 
periode zal Schorpioen zoveel 
verplichtingen hebben dat het heel 
moeilijk zal zijn om met alle druk 
om te gaan. Workaholisme is echter 
geen oplossing, daarom moet je 
wat langzamer gaan werken. 
De cyclus van gebeurtenissen 
zal het een tijdje zonder jou 
redden; uw gezondheid is het 
belangrijkste. We raden aan om 
te beginnen met wat soepelere 
oefeningen, zoals yoga of pilates. 
Dat helpt je om je spullen op een 
rijtje te zetten.

Schorpioen
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Horoscoop
In november kan 
je best het gebruik 
van elektronische 
apparaten tot 
een minimum 

herleiden, aangezien deze een 
negatieve invloed op je gemoed 
kunnen hebben. Ook al lijkt het 
onwaarschijnlijk, sociale netwerken 
kunnen je concentratie en 
productiviteit drastisch onderuit 
halen. Als je een belangrijk project 
te voltooien hebt, probeer dan 
gebruik te maken van ontspannende 
wandelingen in het park. Het zit in 
de natuur van de Boogschutter om 
zuinig te zijn en eerder te investeren 
in het geluk van hun naasten dan 
in hun eigen comfort. Je kan jezelf 
echter best eens verwennen deze 
maand. Het zal je helpen om je 
comfortabeler te voelen en zal je 
zelfvertrouwen verhogen. In deze 
periode voel je je klaar om positieve 
en aanhankelijke energie uit te 
stralen. Je empathie is nu in volle 
gang en mensen komen naar je 
toe voor advies - ze vinden dat jij 
de ideale persoon bent om hen 
te helpen weer op het goede 
spoor te komen. Boogschutter is 
nu een psycholoog en therapeut 
van anderen. November wordt 
dan ook een prettige tijd waarin 
je het vertrouwen met vrienden 
en familie versterkt.

Boogschutter
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Weegschalen zullen 
vooral beïnvloed raken 
door Mercurius zodat 
ze zich volledig kalm en 
vredig voelen. Je zal alle 

conflicten vrij eenvoudig kunnen 
oplossen en iedereen zal je hiervoor 
extreem dankbaar zijn. Met dank 
hieraan zal je autoriteit sterker 
worden en ze zullen je als de mentor 
beschouwen die hen altijd kan 
adviseren.
Daarnaast zul je de nood aan 
erkenning voelen. De baas 
waardeert je kwaliteiten, hij heeft 
enkel wat tijd nodig. Zijn ingevingen 
zullen je zeker verrassen en 
uiteindelijk zal je beseffen dat het 
het waard was om geduldig te zijn.
In deze periode breng je eindeloze 
inspiratie naar je naasten. In de 
afgelopen maanden heb je veel 
dingen gerealiseerd en je zult de 
neiging voelen om deze berichten 
verder te delen. Weegschaal 
moet er echter op letten dat ze 
anderen niet lastig vallen met deze 
informatie. Niet iedereen is 
erin geïnteresseerd, en veel 
mensen veroordelen alles wat 
buiten de zichtbare realiteit ligt. 
Wees begrijpelijk en houd niets 
tegen omdat je zelfs langdurige 
vriendschappen zou kunnen 
verliezen. 

Weegschaal
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In november zal Ram 
zich concentreren op het 
financiële gedeelte. Je 
zal proberen om nieuwe 

manieren te ontwikkelen om tot 
een hoger inkomen te komen en 
wat geld aan de kant te zetten. 
Het is mogelijk dat je de situatie 

Ram
onderschat en overhaast te werk 
gaat, dus wees niet bevreesd om 
advies te vragen van iemand die 
je vertrouwt. Herfst is ook een 
kritieke periode voor je gezondheid. 
Je lichaam raakt geleidelijk aan 
gewend aan de transitie tussen de 
seizoenen en je kan dit best helpen. 
Draag zorg voor jezelf en doe niet 
teveel moeite. Halfweg november is 
er een grotere kans op migraine en 

tandpijn.
November brengt een krachtige 
mentale energie en dus zul je veel 
motivatie voelen, nieuwe ideeën 
opdoen en je progressief gedragen. 
Je zult een overweldigende 
hoeveelheid inspiratie voelen, en 
je naasten zullen dat snel merken. 
Gedurende deze maand 
hebben mensen die onder dit 
aardeteken zijn geboren een 
ideale tijd om hun eigen bedrijf 
te starten. Ram is erg ambitieus, 
dus de reis naar hun doel zal 
voor hen zeer bevredigend zijn. 2

1
/0

3
-2

0
/0

4



T MAGAZINE INDUSTRIA

25

In november zal 
de invloed van 
Saturnus zich sterk 

manifesteren. Ook al is het niet 
ongewoon voor je, probeer toch 
zoveel mogelijk afstand te houden 
van degenen om je heen. Je zal geen 
interesse hebben in de problemen 
van anderen aangezien je vooral zal 
focussen op je eigen gedachten. De 
melancholie van het einde van het 
jaar zal vooral gedachten brengen 
over het al dan niet bereiken van je 
doelen.
Je zal proberen te compenseren 
voor je slechte humeur en je lage 
zelfbeeld door eigendommen aan te 
schaffen. Ongeacht of het om kleine 
aankopen dan wel vastgoed gaat, je 
zal jezelf niet kunnen stoppen om te 
kopen en je koopt dan ook alles wat 
op je pad komt.
Pas op voor extreem impulsief 
gedrag dat November met zich 
meebrengt! Waterman zal een 
sterk verlangen voelen om te 
veel uit te geven - als je deze 
drang niet kunt beheersen, kun 
je in de problemen komen. Stop 
voordat je iets koopt en vraag 
jezelf af of je het echt nodig hebt. 
U heeft waarschijnlijk geen idee 
van uw budget; het zal uit de 
hand lopen. We raden aan alleen de 
meest noodzakelijke goederen te 
kopen, zoals voedsel.

Waterman
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Ook al heeft het grootste 
deel van de bevolking een 

slecht humeur in november, het 
omgekeerde zal het geval zijn voor 
de Steenbok. Ook al is het voorbije 
jaar uitdagend geweest, zal je toch 
beginnen nadenken over de kleine 
dingen die je gelukkig maken. Je 
leven is volledig in balans, wat aan 
de andere kant dan weer een zekere 
sleur betekent. Venus zal je de 
neiging geven om jezelf te belonen 
en je zal de neiging hebben om 
meer geld uit te geven dan normaal. 
Af en toe is dit geen slechte zaak. 
Maar als het betekent dat je al je 
spaargeld uitgeeft is het toch beter 
om even na te denken of het wel een 
goede zaak is. Misschien werkt 
u aan een plan voor financiële 
onafhankelijkheid. Je strijdlust 
en wilskracht bereiken hun 
hoogtepunt, maar soms 
struikel je en heb je het gevoel 
dat niets ertoe doet. Op deze 
momenten moet Steenbok 
onthouden dat de weg naar 
succes niet gemakkelijk is. Je kunt 
al deze obstakels met een beetje 
discipline overwinnen en November 
brengt je dan dichter bij werkgeluk 
en voldoening.

Steenbok
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Je zal je dichter voelen 
bij je familie in november. 
Vergeet echter niet je 
familieleden buiten je 

gezin aangezien je hen al 
langere tijd niet meer gezien hebt. 
Je zal in een ideaal humeur zijn 
om relaties te herbouwen en jullie 
zullen allen graag de goede oude tijd 
herbeleven. Beschamende situaties 
kunnen je niet van je stuk brengen 
en je hebt zelfs geen problemen met 
onruststokers.
In midden november zal de maan 
in Vissen positie zijn en zal daarom 
een behoorlijk effect op je hebben. 
Er is een verhoogd risico op letsels 
aan je voeten en benen, dus blijf je 
beter thuis en vermijd belastende 
sporten.
Je moet het hele jaar voor je 
gezondheid zorgen, maar 
November zal bevestigen dat je 
altijd meer kunt doen. Je wordt 
overweldigd door werk, maar je 
moet weten dat gezondheid de 
hoogste prioriteit moet hebben. 
We raden aan om te sporten, of 
het nu iets eenvoudiger is, zoals 
natuurwandelingen, dansen of 
krachttraining. Vissen moeten 
ook hun dieet evalueren; als je 
vaak fastfood eet, is het tijd om daar 
verandering in te brengen en meer 
echt, heel voedsel te gaan eten.

Vissen
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In november zullen 
Stieren proberen om hun 
verantwoordelijkheden te 
ontlopen en hun levensstijl 
te wijzigen. Dit dient 

niet automatisch iets negatief 
of positief te zijn. Overweeg alle 
voor- en nadelen en de mensen die 
beïnvloed worden door je keuzes. 
Als je probeert weg te komen van 
problemen, denk er dan aan of 
weglopen echt helpt of dat dit het 
probleem enkel uitstelt.
Deze maand zal de volle maan in de 
Stier positie staan, dus wees extra 
voorzichtig voor de effecten op 
je gezondheid. Probeer operaties 
te vermijden of overmatige 
vermoeidheid en neem je tijd om te 
relaxen.
November zorgt ervoor dat je voor 

Stier

jezelf wilt zorgen. Als je wakker 
wordt met een slecht humeur, oefen 
dan een beetje. De energie van 
deze maand zal de voordelen van 
beweging versterken. Zorg er 
ook voor dat je voldoende vitamines 
en mineralen binnenkrijgt. Om het 
immuunsysteem te versterken, 
raden we tabletten aan met 
echinacea of grapefruitextract. 
Gedurende deze periode zal 
Stier de neiging hebben om zich 
intern ongemakkelijk te voelen, 
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5 dus het is noodzakelijk om alles te 

doen om het te minimaliseren.
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November is de 
kerstmaand voor 
Tweelingen. Je wacht 
best niet tot het laatste 
moment. Door de 

kerstkoorts te vermijden kan je je 
mentale welzijn beter vrijwaren 
die cruciaal kan zijn voor je in 
de komende weken. Je zal erg 
gereserveerd, verantwoordelijk 
en financieel zorgzaam zijn over 
waar je geld aan spendeert op dit 
moment. Je bespaart best niet 
op de kwaliteit van je voeding 
omdat je lichaam dit verdient voor 
de feestdagen en op je mentale 
ontwikkeling, in bijvoorbeeld de 
vorm van educatieve cursussen.
Gedurende deze periode is 
volledige eerlijkheid voor u geen 
probleem. Als iemand je om een 
mening vraagt, aarzel je niet om 
de hele waarheid te vertellen. 
November brengt eenvoudige 
communicatie die Tweelingen op 
het maximale niveau zal gebruiken. 
Uw energie kan gelijkgestemde 
mensen aantrekken, maar pas 
op voor valse individuen die 
u voor hun eigen voordeel 
willen manipuleren. Het is 
noodzakelijk om authenticiteit te 
onderscheiden van onwaarheid.

Tweeling
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Kreeften zijn vol 
energie in novem-
ber. Mars zal een 
positief effect op 
je hebben in meer-

dere opzichten. Je zal je doelen con-
sequent en energetisch nastreven, 
je zal je tijd vlot kunnen indelen en 
het zal je niet aan kunstzinnigheid 
ontberen.
Thuis is het daarentegen tijd om 
het wat rustiger aan te pakken. Het 
is mogelijk dat je partner je niet 
kan volgen en dat kan je storen. Je 
zal daarenboven ook vatbaar zijn 
voor extreme jaloezie en bezitterig 
bedrag wat kan leiden tot zinloze 
onenigheden.
Pas tijdens deze periode op voor 
overmatige nervositeit. Het univer-
sum heeft veel emotionele uitdagin-
gen voor je voorbereid. Kreeft zal ze 
gemakkelijk overwinnen; op voor-
waarde dat ze geen berg maken 
van een molshoop. November is 
ook geweldig voor het werk - je 
inspanningen zullen vruchten 
afwerpen en de verhoogde lei-
derschapskwaliteiten kunnen je 
naar de top brengen. Pas echter 
op dat het succes niet in je hoofd 
opkomt. Je naasten kunnen 
bang worden voor je arrogante 
stressgerelateerde gedrag.

Kreeft
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In november zullen 
Leeuwen veel rust en 
ontspanning nodig 
hebben. Het voorbije 
jaar is niet bepaald 

rustig verlopen, waardoor je deze 
maand vermoeid en uitgeput 
inkomt. Kies voor voldoende slaap 
of ga naar een spa. Er is geen twijfel 
over dat je lichaam dit nodig heeft.
Je werkprestaties zijn niet super 
en je zal uitkijken naar het einde 
van het jaar. Vermijd daarom 
ingrijpende loopbaanwijzigingen en 
evenementen aangezien je ze niet 
met je gewoonlijke toewijding kan 
tegemoet treden.
November zal je erg moe maken, 
ook al is daar misschien geen 
duidelijke reden voor. Misschien 
valt de druk van het hele jaar op u 

- het was tenslotte niet gemakkelijk 
voor u. Vergeet niet voldoende rust 
te nemen. Elke Leeuw moet deze 
periode in een vertraagd tempo 
doormaken en zich niet al te 
veel zorgen maken. Het is een 
tijd van integratie. Voordat je 
weer kunt stralen, is het nodig 
om een   beetje op te laden.

Leeuw
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Je mening zal een 
grote invloed hebben 
in november. Met 
dank aan de invloed 
van Mercurius zullen 

anderen naar je luisteren en veel 
waarde hechten aan je mening. 
Voor velen zal je zelfs een rolmodel 
worden, en je zal erkenning 
krijgen voor je langetermijn 
verwezenlijkingen. Je creativiteit 
zal opgemerkt worden, waardoor 
je continu zal blijven verrassen met 
nieuwe wijzen waarmee je anderen 
kan verbazen. Maagden zullen 
ook excellente mentors zijn deze 
maand. Je observatievaardigheden 
zijn aangescherpt en je zal snel 
ontdekken hoe de dingen effectief 
in elkaar zitten. Je capaciteit om 

Maagd
je geliefden met enkel woorden te 
troosten zal ongelooflijk zijn.
Socialisatie is nu geen probleem 
voor u, maar als het gaat om wat 
serieuzere beslissingen, kunt u 
beter wegblijven. In de hitte van 
emotie zou je een beslissing kunnen 
nemen waar je veel spijt van zou 
krijgen. November zal een zekere 
dosis wraakzucht opwekken, dus 
als je erachter komt dat iemand 
iets achter je rug heeft gedaan, 
wil je wraak. Onthoud dat wraak 
niet altijd de beste oplossing 
is. Maagd is van nature een 
diplomatiek teken - overweeg of 
wraak niet onder uw niveau ligt.
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Zou jij graag meehelpen aan dit magazine? Stuur dan een mail 
naar communicatie@industria.be

PuzzelsPuzzelsPuzzels



Zoek uit welke getallen in de 
lege cirkels horen
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SDG 
Conference 

Deelname aan deze dag is bovendien volledig gratis. Het enige wat je moet is je CV en motivatiebrief doorsturen 
via onze inschrijvingsprocedure op de site. De plaatsen zijn beperkt, dus grijp zo snel mogelijk je kans om deel 
te nemen aan dit exclusief evenement! De SDG Conferentie is het grootste gebeuren dat BEST Gent en Leuven 
ooit georganiseerd hebben, maar daarnaast organiseren we jaarlijks ook tal van andere evenementen. Als je 
meer te weten wilt komen over onze Europese ingenieurscompetitie EBEC, onze zomercursussen, hackathons of 
trainingen over heel Europa, neem dan zeker eens een kijkje op onze website, Instagram of Facebook.

Heb jij ook bijna een ingenieursdiploma op zak, maar 
weinig idee hoe je er iets betekenisvol mee kan doen? 
Hoe ga je die theoretische wiskunde en wetenschap 
een duurzaam effect laten hebben op de wereld? Wij 
willen je graag mee begeleiden in die zoektocht! Op 
zaterdag 13 november 2021 organiseren BEST Gent 
en BEST Leuven samen een grote conferentie rond 
de 17 Sustainable Development Goals van de United 
Nations. De hele dag zal gevuld zijn met interactieve 
trainingen, case studies, paneldiscussies en coding
challenges, telkens gebracht door een ander Europees 
bedrijf. Tijdens deze sessies zullen de verschillende 
bedrijven tonen hoe zij bijdragen aan de SDGs en wat 
jij kan doen om een verschil te maken. Je mag helemaal 
zelf je dag samenstellen door jouw voorkeuren mee 
te geven qua sessies en bedrijven. Doorheen de 
dag serveren we maaltijden gecaterd door lokale 
en duurzame bedrijven, wat je ook de kans biedt om 
kennis te maken met alle 350
deelnemende studenten van over heel Europa! De dag 
eindigt met een grote gezamenlijke receptie, waar alle 
studenten kunnen netwerken met de verschillende 
bedrijven via standjes verspreid over de zaal.
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M O R E  I N F O :  W W W . J U N I O R O R S I . B E

U N I T I N G  S T U D E N T S

W I T H  A  K E E N  I N T E R E S T

 I N  I N N O V A T I O N  

I N  H E A L T H C A R E

T O P I C S
- INNOVATION 
- HEALTHCARE
- ROBOTICS
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- IMAGING
- SURGERY

E V E N T S
- WORKSHOPS
- INTERACTIVE LECTURES
- CASE COMPETITION
- CAREER DAY
- COMPANY VISITS
- HACKATHON

: Junior Orsi : juniororsiacademy

Junior Orsi Academy
4 TRACKS: 

INNOVATION ENGINEERING

MEDICAL DENTISTRY
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