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H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Helemaal in een nieuw jasje na de paasvakantie 

Semester 2 week 9: 24 April 2017 -  12 blz. - 750 ex.

21u00 IFB wedstrijden          UCCL sporthal
22u00 Interstella Cocktailparty  ‘t ElixIr

19u00 Xander De Rycker     Grote Aula MTC
22u00 Pizzaparty!  ‘t ElixIr

13u00 12 urenloop Gent       Station Leuven

Beste lezer

Valt het studeren tegen? Zit de bib te vol? Of is deze maandagochtend 
gewoon weer té vroeg begonnen? We bieden een oplossing: kom al je 
zorgen deze week eens goed lachen op de comedy avond met Xander 

De Rycke, of kom je verdriet wegeten/-drinken op de Pizzaparty!

Groetjes, 
de redactie



Kandidaat Vicewoordje

De afgelopen weken heb ik het plezier gehad om tezamen met een 60-tal 
enthousiastelingen een kandidaat praesidium te vormen, om ze te leren 
kennen, om samen met hen plannen te vormen over wat VTK moet zijn. Wat 
onze eigen invulling hiervan zal zijn en waar wij onze accenten zullen leggen. 
Hoe wij VTK als organisatie mee tot ongeziene hoogtes kunnen leiden, verder 
bouwend op al het werk dat door onze voorgangers al is verzet.

Kortom ons plan om het leven van elke FirW student in 2017-2018 beter te 
maken en een organisatie te vormen waar iedereen terecht trots op kan zijn.

Om dit alles te bewijzen aan jullie organiseren wij een fantastische kiesweek 
met een hoop gratis goodies, drank, eten en geweldige activiteiten, alles wat 
een echt studentenhart begeerd. Passeer volgende week dus zeker langs 
alma 3 om mee te genieten van ons studentenfestijn.

Tot op de kiesweek! 
Uw kandidaat Vice

Pieterjan

Kandidaat Praeseswoordje

Eindelijk, het  is zover! Jullie hoeven jullie niet meer in te 
beelden dat deze tekstjes met een diepe hese stem ges-

chreven worden #SorryLukas. Deze week is het een smeuïge, 
zachte, warme stem; zoals die van prof. Vandewalle. Ik wacht nog 

altijd op een radioshow van onze professor Analyse.
 

Nu let’s cut the crap; who the fuck ben ik? Ik ben diegene die met een hele 
ploeg er volgende week voor gaat zorgen dat er een fantastische kiesweek 

wordt georganiseerd. Mispak u niet, de kiesweek is dit jaar enkel voor student-
en die graag gratis dingen krijgen en cheap eten en drinken. Ben jij niet zo’n 

persoon, gelieve dan weg te blijven.
 

Graag zie ik jullie volgende week op allerlei activiteiten van Kiesploeg There 
Ar’No Limits, of chillend voor alma 3. En met een fris pintje in de hand, bekijk 

je best ook eens onze standpunten!
 

Met rijzende groeten,
Uw kandidaat praeses.

Arno



He, dit is 
nog steeds

leeg

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst   ‘t ElixIr

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

Dinsdag    10U30 - 14U30 CLOSED         22U - ...

Woensdag    10U30 - 14U30 12U30-14U         22U - ...

Donderdag    10U30 - 14U30 12U30 -14U         22U - ...

Vrijdag        10U30 - 14U30 CLOSED         CLOSED

Beste bakskes-lezers

In het Bakske is nog veel plaats voor al jullie creatieve uitspattingen. Is er iets 
dat jij al jaren mist in ons Bakske, is creativiteit your middle name of heb jij wel 
iets dat, één- of meermalig in het bakske kan staan, stuur dan zeker een mailtje 
naar bakske@vtk.be met als onderwerp ‘Nieuw Bakske’.

Heb je verder nog commentaar over de nieuwe lay-out van ‘Het Bakske’ zijn 
het dezelfde instructies: een mailtje  naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘Nieuw Bakske’.

Alvast bedankt voor jullie input!

VTK Communicate



Ma 24: IFB wedstrĳ den | UCLL SPORTHAL | 21U 

21u-22u: Kwartfi nale volleybal dames tegen Apolloon in UCCL sporthal unit 5
22u-23u: Kwartfi nale basketbal heren tegen Apolloon in UCLL sporthal unit 3

21u-22u: 8e fi nale zaalvoetbal heren tegen Historia in UCLL sporthal unit 2 

Ma 24: Interstella Cocktailparty | ‘T ELIXIR | 22U 

Maak je klaar voor een episch, maar vooral intergalactisch cool Space feestje 
georganiseerd door Lerkeveld! Met 400 cc aan humor staan wij klaar om jou en 
jouw spacebabe de dorst te lessen met een Meteor shower, Black hole of Star-

dust -special cocktail (wij zijn niet verantwoordelijk voor verslavende 
effecten conform art 317 van het Aardelijk wetboek).

Ma 24: Pizzaparty! | ‘T ELIXIR | 22U

Een week na ons legendarische ballenbadfeestje, is het dinsdag 24 april alweer 
tijd voor ons volgende knaller! Fakbar ‘t ElixIr presenteert met trots de 2e editie 

van onze Pizzaparty! GRATIS stukken pizza en wijn 
aan zeer democratische prijzen!

Di 25: Comedy night: Xander De Rycke | GROTE AULA MTC |
 DEUREN: 19U START: 20U

We beginnen het tweede deel van dit semester al lachend! Voor de luttele prijs 
van 2 euro (lid), 3 euro (niet-lid), of 4 euro (kassa) kan je genieten van een 

schitterend optreden van Xander De Rycke. De Comedy Night gaat door op 
dinsdag 25 april in de Grote Aula van MTC. We gaan van start om 20 uur. 

De deuren gaan open om 19u00. Wees op tijd voor een goed plaatsje.
Inschrijven kan via on.vtk.be/comedynight

Wo 26: 12 urenloop Gent | VERTREK STATION LEUVEN | 13U

Deze week is het zover voor onze vriendjes van VTK Gent. Nadat ook zij vorig jaar 
een zeer nipte tweede plaats op de lokale sportkotters hebben moeten slikken, 

zijn wij vastbereid om dat dit jaar te voorkomen. Uiteraard moeten we daar weer 
de hulp van ‘s Leuvens snelsten voor inroepen. Zat jij tussen onze lopers op de 

24 urenloop dit jaar en ligt 300m je beter dan 500m? Of kan je er maar geen 
genoeg van krijgen om die sportkotters de grond in te boren? Twijfel dan niet om 

je in te schrijven om mee te gaan naar Gent (on.vtk.be/12urenloop)! 
Uiteraard wordt de avond ook afgesloten in de plaatselijke fakbar.

Ma 8: Winetasting | AULA JEAN MONET | 20U

Drink je af en toe wel eens graag een wijntje en zou je graag meer te weten 
komen over deze godendrank? Dat kan! Maandagavond 8 mei geeft professor 
Mario Smet een uiteenzetting over wijn en al haar geheimen, gevolg door een 

tasting, voor slechts €4/5 (L/NL)! Inschrijven is verplicht vóór 1 mei 
op on.vtk.be/winetasting
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Events



GUITAR  
CONCERT VTK 

 
APRIL 27, 2017 - 8:00 PM

THEOKOT, LEUVEN

Directed by Kostas, 

presented by Audrey

Performers 

Filip, Lisa, Ruben, Bert, Karin,  

Kostas, Richard, Tom, Audrey,  

Sander, Michael, Koen, Daan, Wim,  

Kris en Daphne



Alma 2 cantus
met Medica



Casinonight



    

Sumo Robot Competitie
Woensdag 26 april, 20h00, Thermotechnisch instituut, Machinezaal

Naar jaarlijkse traditie organiseert de IEEE Student Branch Leuven een Sumo 
Robot Competitie. Verschillende teams van studenten hebben de afgelopen 
maanden een robot gebouwd om deel te nemen. Iedereen is uitgenodigd om 
voor zijn of haar favoriete robot te komen supporteren!

Indien je wil deelnemen met je eigen robot, volg dan deze link: http://www.ieee-
sb-leuven.be/sumo2017

BEST
Hallo VTK!

Het concept van de BEST Autumn Courses hoeft hopelijk niet veel uitleg meer. 
Deze zijn namelijk hetzelfde als onze Summer Courses, maar dan -u raadt het 
nooit- in de herfst in plaats van in de zomer. De herfst bij BEST begint al in begin 
september, dus je kan ook nog in de grote vakantie op Course gaan: 1 à 2 wek-
en dingen bijleren, vrienden maken over heel Europa en kennis maken met de 
plaatselijke studentencultuur van één van de 14 deelnemende steden.

Lijkt dit jou ook zo fantastisch? Check de Autumn Courses snel op https://best.
eu.org/courses/list.jsp En voor hulp met je motivatiebrief mag je altijd contact 
opnemen met de facebook pagina van BEST Leuven! Appliceren kan trouwens 
nog tot 7 mei.

See you somewhere in Europe!

Berichten

 Wil je zelf graag een speech voor onafhankelijkheid, 
diepzinnige poëzie of een spotted: vtk insturen? 

Ben je iets kwijtgeraakt en wil  je dat graag terug zien?

Eén adres: bakske@vtk.be



Cantusweetje 
- Werkgroep Cantus

Commilitones
Deze week gaat het cantusweetje over Het Gramme Schilderke. Dit lied is 
geïnspireerd door Flor Grammens (1899 - ’85) en geschreven op de melodie 
van Het Loze Vissertje. Hij was een belangrijk persoon in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd en wordt daarom nog steeds in de codex herdacht. Doordat hij, 
samen met andere Nederlandstaligen, aan het eind van de Eerste Wereldoor-
log slecht behandeld werd door de Franstalige officieren, heeft Grammens zich 
voor de rest van zijn leven voor de Vlaamse zaak ingezet. Hiervan komt ook de 
woordspeling met zijn naam in de titel van het lied. Gram betekent namelijk ook 
kwaad of wraakzuchtig. Waar hij vooral berucht voor is geworden, is de Gram-
mensactie. In 1939 trok hij naar het Vlaamse Edingen, waar nog steeds niet alle 
bekendmakingen tweetalig waren. In de voorbij jaren trok hij die bekendmakin-
gen van de muur, maar toen besloot hij om ’s nachts ‘Met zijnen verfpot en met 
z’n kwasten … met zijn lere … en met zijn witte kieltje aan’ alle Franse naambo-
rdjes in het wit te overschilderen. 
Hij is nooit lang vastgehouden, en is 
dit nog vaker blijven doen. Hij werd 
hierbij geholpen door studenten 
die mee achter zijn zaak stonden. 
Zo zijn ook Leuven en Gent onder 
handen genomen. Hij werd in Gent 
vastgezet, wat een grootschalige 
protestactie uitlokte op de dag 
van het Vlaamse Zangfeest. Later 
ging hij in de politiek om een grote 
voorvechter te zijn van de Vlaamse 
rechten. Wie echter denkt dat de 
vergaderzaal Gramme in 300C naar 
Grammens vernoemd is, is vergeven. 
Die zaal is genoemd naar een elek-
trotechnisch ingenieur van de 20ste 
eeuw. 
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus
werkgroep-cantus@vtk.be
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Horoscoop

Omdat burgies en archies zo’n ongelofelijk spirituele
mensen zijn bieden wij deze week een horoscoop aan.

Ontspanning



Slitherlink

De regels zijn simpel. Je moet lijnen trekken tussen de stippen om een enkele 
lus te vormen zonder de lus te kruisen of takken te vormen. De cijfers tonen
door hoeveel lijnen ze worden omringd.

Raadsel

Je zit met vrienden aan tafel in de fak. Vóór je staat een vol glas bier. Je neemt 
een slok en geeft het bier vervolgens door aan een buurman, willekeurig naar 
links of naar rechts (beide met kans 0,5).  Die buurman doet hetzelfde neemt 
ook een slok en geeft het bier willekeurig door. Zo blijft dit doorgaan. Het bier 
beweegt dus vrij willekeurig heen en weer rond de tafel. Welke persoon aan tafel 
heeft de grootste kans de laatste te zijn die het bier krijgt te proeven? (neem aan 
dat het om een magisch glas bier gaat dat nooit leeg raakt).

Het antwoord op het raadsel van vorige week was: De kamer met de leeuwen is 
het veiligst, aangezien zij al jaren niets meer gegeten hebben zijn ze al lang dood.
Marthe Vanhulst wist dit en mag haar fnac bon komen halen op blok 6.

Weet jij het antwoord op dit raadsel? Stuur je antwoord door naar 
raadsel@vtk.be en maak kans op een fnac bon!

2042017 Slither link  online puzzel game

http://nl.puzzleloop.com/?size=1 1/1
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WINETASTING

20.00u — Aula Jean Monnet

€4/5 (L/NL) 
INSCHRIJVING VERPLICHT VOOR 1 MEI
OP: ON.VTK.BE/WINETASTING

MA / 08 / 05


