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Hou uw bakske! #dyslexie

Laatste week dat de cursusdienst open is!

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG   

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour  ‘t ElixIr

 
12u       Voor friet,..                Grasplein 200C 
21u        Booze ‘n Blues                       Waaiberg

22u      Triplex en Duplex: De Stijl             ‘t ElixIr

18u        Lustrum Academische zitting Aud STUK 

 
22u         Peda-avond                             ‘t ElixIr
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Praeseswoordje

Geachte vrienden van de betere retoriek,

Wekelijks verblijden Eline en ik jullie met literaire hoogstandjes en ook 
deze week is geen uitzondering op de regel. Uiteraard zijn er subtiele 
verschillen in de stijlfiguren die mijn geliefde collega en ik hanteren, 
maar ik denk wel dat het aannemelijk is om te stellen dat we beiden 
waarachtig grootmeesters der retoriek zijn. Waarachtig zeg ik u! Let 
bijvoorbeeld eens op die talrijke verdoken alliteraties in het oeuvre van 
(almost-)ir. Vanermen. Waarlijk subliem.

Maar ach vrienden, ik dwaal af. Laten we die andere kant van die 
o zo geliefde retoriek niet vergeten: de kunst van het gesproken 
woord. Wanneer jullie ogen dit zoetgevooisde manuscript waarnemen, dan is de 
hoogdag der redevoeringen reeds aangebroken. Heden des avonds staat zowaar ons 
eerste lustrumactiviteit op de planning! In het plechtig auditorium van het STUK zullen de 
giganten der eloquentia het tegen elkaar opnemen. Dit begint met kleine garnalen zoals 
een Rik Torfs of Omar Mohout, maar het is toch vooral publiekslieveling en reus der Lage 
Landen, L.V. (we houden hem nog eventjes geheim) waar we stiekem allemaal op zitten 
te wachten.

Na 3 belastende uren van puzzelen en noeste hersenarbeid staan alle stijlfiguren op de 
juiste plaats en zit mijn taak er wederom voor een week op. Maar niet getreurd vrienden, 
de lichtende toekomst van de Vlaamse literatuur wacht u op hieronder.

Enjoy!
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#thesisdeadline 

Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u  22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u - 19u30 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u  22u - ...
Donderdag   10u30 - 14u30 12u30 - 14u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten  Gesloten

Cultuur in Leuven

Bal Masqué door het 
Arenbergorkest muziek

1/12/2015 20.30u en 6/12/2015 om 19.30u 
– Aula Pieter De Somer

Een primeur want het nieuws is nog niet 
echt verspreid! De concerten van het 
grootste orkest van Leuven komen er 
weer aan. Op 1 en 6 december weerklinkt 
in de Pieter De Somer weer een heleboel 
prachtige muziek. 

Enerzijds komt de filmmuziek van The 
Phantom Of The Opera en The Dark 
Knight Rises komt aan bod, anderzijds 
passeert ook klassiekere muziek van 
Strauss, Shostakovich en Massenet de 
revue. Een aanrader!

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.

Wereldnachtwinkel wereld

3/12/2015 20.00 tot 00.30u – Parijsstraat 
56 & 60

Oxfam Wereldwinkel en Oxfam 
Bookshop organiseren in samenwerking 
met Noord-Zuid Studenten Leuven ‘De 
Wereldnachtwinkel’. Op 3 december 
houden we  beide winkels open van 
20.00u tot00.30u. Er wordt een 
documentaire over Congo voorgesteld en 
doorlopend verzorgen een aantal

bandjes de muziek. Zin in een (h)eerlijke 
avond? De opbrengst gaat naar een 
goed doel. Parijsstraat

56 en 60! Meer info?: zie 
facebookevenement
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Evenementen

Sundays @ ‘t ElixIr
22u | ‘t elixir

2 pintjes / cola’s voor de prijs van 1! Elke 
zondag kan je in fakbar ’t ElixIr profiteren 
van een happy hour tussen 23u en 24u! 2 
pintjes/cola’s halen, 1 betalen! 

MA

30

 Sumo Robot 
Competitie: Sensors 
19h30 | esAt lokAAl 02.58

Ook dit jaar organiseert IEEE Student 
Branch een Sumo Robot Competitie in 
het tweede semester. Ontwerp, bouw 
en programmeer je eigen robot in een 
aantal begeleide sessies, alleen of in 
teamverband, en neem het tegen elkaar 
op om geweldige prijzen te winnen! 

De derde sessie gaat over het waarnemen 
van de omgeving met behulp van 
sensoren. Geen probleem indien je de 
eerste sessies niet volgde, je kan deze 
makkelijk inhalen!

MA

30

Scienticafé
22u | ‘t elixir

Maandag is onze fakbar in handen van 
de jongens en meisjes van Scientica. 
Ook zij weten hoe ze een feestje moeten 
bouwen, zeker afkomen dus!

MA

30
 VTK Lustrum 
Academische zitting

 18u | Auditorium stuk

VTK bestaat dit jaar 95 jaar, en dat 
gaan we vieren! We starten deze 
lustrum vierring met een ietwat plechtig 
evenement: Een academische zitting. Op 
deze manier herdenken we de manier 
waarop 95 jaar geleden werd opgericht, 
jawel, ook met een academische zitting. 
Onderwerp van de avond is “Het 
Belgische start-up landschap, de sleutel 
rol van de ingenieur”. Achteraf is er een 
gratis pasta receptie.

DI

1

Voor friet voor 
frikandel en voor 
mayo! 

12u00-14u30 | GrAsplein 200C

Het patriotische halftime staat op 1 
december weer voor je paraat! Wil je 
rap iets binnensteken en ben je al dat 
gezonde alma-eten beu? Ben je weer 
platzak en zoek je goedkoop eten? Wil 
je nu eindelijk dat cholesterol niveau van 
je eens opkrikken? Dan heeft halftime 
de oplossing voor jou! We serveren de 
heerlijkste curryworsten, de sappigste 
kaaskroketten, de krokantste bitterballen 
en uiteraard de knapperigste frietjes! 
(Friet €1.50 | Bitterballen (5), Frikandel, 
Kaaskroket (2) en drank allen voor €1.00).

ZO

29
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DI

1
 Booze ‘n Blues
21u | WAAiberG 

Op dinsdag 1 december vindt de nieuwe 
editie van Booze ‘n Blues plaats! Net als 
de geniale uitvoering van vorig jaar wordt 
het een avond vol met chille muziek en 
voordelig geprijsde drank.

Line up:

Stadswacht (Nederlandse classic rock)

Gepassioneerde kleinkunstband starring 
onze schachtenmeester Emile en titsbeer 
Revue-producer Floris die eigenzinnige 
Nederlandstalige muziek met hier en 
daar een studentikoos tintje brengt.

Grey&Grumpy (Vintage Blues & Rootsy 
Music)

Drie knorpotten die nog alleen de muziek 
spelen die hen het nauwst aan het hart 
ligt, zoals: Chicago- en Country Blues, 
Blues Ballads. Eigen interpretaties van 
traditionals, lichtjes versterkt en geschikt 
voor elk luisterpubliek.

Leden: €3, Niet-Leden: €4 

Ereleden gratis

Cultuur (cultuur@vtk.be)

WO

2
 IEEE Jobfair 2015
12u30 | CbA 

De IEEE student branch Leuven nodigt 
jullie uit voor haar 10e bedrijvenbeurs 
voor high-tech bedrijven en spin-offs. 
Verschillende bedrijven in elektronica, 
mechatronica, software-ontwikkeling en 
multimedia en beeldverwerking zijn op 
zoek naar PhD’s en masterstudenten voor 
hun openstaande vacatures. Upload je 
CV en win een iPad mini! 

bert.moons@esat.kuleuven.be

 WO

2
 Peda-avond
22u00 | ‘t elixir

Deze woensdag komen onze vrienden en 
vriendinnen van Pedagogiek een feestje 
bouwen in onze fakbar. Kom samen met 
hen feesten!
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3

 Triplex en Duplex: 
De Stijl   
22u00 | ‘t elixir

Donderdag 3 december organiseren 
Duplex en Triplex het fakfeestje “De Stijl”. 
De hele avond lang wordt er gebattled 
wie het best cocktails benuttigd tussen 
de tweede en de derdejaars. Allemaal 
welkom om je mee te komen aansluiten 
bij je medestudenten. ‘t ElixIr zal volledig 
ingekleed worden in de sfeer van de Stijl 
en er zullen aangepaste cocktails ter 
beschikking gesteld worden. Kom naar 
het beste fakfeestje van het jaar, be there 
or be square!

DO

3
Revue wafelbak
12u30  | theokot

Net als vorig jaar verkopen we met 
onze theatergroep Revue een middag 
overheerlijke wafels aan het theokot. Heb 
jij in deze donkere winter dagen ook soms 
nood aan zo een lekkere warme wafel met 
slagroom? Wees dan zeer welgekomen.

DO

3

 
(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)

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 
cantus van het jaar: de Kerstcantus. Deze 
zal doorgaan op woensdag 9 december 
in de waaiberg. De voorverkoop begint 
deze week woensdag 2/12, ‘s middags in 
het Theokot. 

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

Deuren: 20u    
Io vivat: 20u30

WO
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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
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JOB  DAY @ 

LAARSTRAAT 5 
9100 SINT-NIKLAAS

REGISTER VIA jobs@newtec.eu
www.newtec.eu/jobs

SHAPING THE FUTURE OF SATELLITE COMMUNICATIONS

DECEMBER 9 
BETWEEN 4 & 9 PM

WANT TO WORK FOR A COMPANY 
THAT HELPS 3 BILLION PEOPLE 
WATCH TV EVERY DAY? DISCOVER 

THE SATELLITE INDUSTRY!
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Stagefair

De voorbije week

Musical Midday
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Foto LOKOmotion??????

Whisky proeven met Mario Smet



10

Are you good with solving riddles? 

Join the Altran Brain Challenge 
2015

 
From November 24th until December 8th, 

Altran will publish a series of three tricky riddles on its 
Altran BeLux Facebook page

If you answer all the riddles correctly, you may have a 
chance to become the overall winner of the 

Brain Challenge and win an IPhone6s®!

Riddle 1: Decrypt the following message:

4181/10/15   75025/1220/32838    1/13530    6765/42/15    
1/288/20295/10336/5/2262    41818/13530/3/1508/15 
3/21892/7752/136/1885/78   6765/42/15   55/1220/3

8/2/102/10336/20905

Submit your answer before December 1st 
on www.facebook.com/Altranbelux
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Johan Driesen

Ik zit met de handen in het haar 
Want je vak is veel te zwaar

Ik dacht het valt nog mee 
Toen zag ik ook deel twee

Terwijl jij motors zit te lamelleren 
Moeten wij alles vanbuiten leren

De 900 waren voor jou nog niet genoeg 
Je dacht, “wat als ik er nog wat pagina’s 
aan toevoeg?” 

Ik leer je boek maar half en half 
De studiepunten zijn er geen zes maar 
minstens twaalf

Je maakt reclame voor de master energie 
Maar nu is ‘t zeker, dat studeer ik nie

             Anoniempje  
     (de beste rijmer van het land)

Paljastekst

Dit gedicht gaat over een shifter van het 
theokot 
Die dacht ik doe eens zot

Het idee op zich was al marginaal: 
Een hele avond schuren met een 
internationaal

Zij werd zo nat als een storm.  
Hij zei:” Does this rag smell like 
chloroform”

Andrea was haar naam 
Die Spaanse snor haar faam

Zwoele ogen en bruin haarJa, ik kwam 
bijna klaar

Na een lange avond stappen  
en talrijke whiskeys kappen

Eindelijk in bed met die hete catalaan 
maar na 2 seconden was het al gedaan

Nu ligt hij alleen in zijn nest 
met een ondergespauwde kostuumvest

Dus zit je liefdesleven in een dip 
scheer dan die snor van je lip

Gedichten
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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 op de 
Benelux ronde!

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
Dag beste Theokotgangers, 
Broodjesenthousiastelingen, 
Croquefanaten, 

Na het mild succes van de shakeweek 
zal je ons af en toe nog eens een shake 
zien verkopen. Aarzel zeker niet om eens 
te vragen naar deze lekkere heerlijkheid 
van slechts 50 cent!

In ander nieuws, binnenkort is het 
weer zover: De tweede epische en 
superdecadente editie van het Theokot 
Kerstdiner op donderdag 10/12 ! Wijn 
à volonté en een 4-gangenmenu! 
Het menu wordt volgende week 
bekendgemaakt. Supergezellige sfeer 
en dress code : Chique! Koop vanaf 
donderdag 3/12 uw ticket in het Theokot 
voor slechts 20€, dit lijkt veel maar is 
zeker de moeite! De plaatsen zijn beperkt 
dus vraag uw vrienden mee en wees er 
snel bij.

Liefs,

De Theokotters
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Titsbeer abroad

De Titsbeer ondernam vorige week 
een studiereis en was op het moment 
van schrijven nog niet bereikbaar 
voor een interview. Hij liet ons weten 
dat hij verscheidene domeinen 
aan het verkennen was. Het eerste 
deel van zijn studiereis bestond 
uit een muziekoptreden van een 
Nederlandstalige, Leuvense groep 
Stadswacht. Hij liet ons weten dat de 
fanbase van deze groep talrijke tits-
targets telt en beveelt dan ook sterk hun 
optreden op Booze and Blues aan op 1 
december in de Waaiberg.

Daarnaast gaat de Titsbeer ook de 
buitenlandse titscultuur bestuderen.

We hopen ten stelligste dat de hierbij 
opgebouwde expertise kan helpen om 
de interessante lezersbrieven van vorige 
week te beantwoorden. 

We lichten alvast een tipje van de sluier: 
een anonieme persoon is hopeloos op 
zoek naar een crash course titsen en 
vraagt zich af wat het geheim achter het 
succes van Titsbeer is.

In memoriam: de 
onvoorwaardelijke liefde

Het is met groot verdriet en immense 
droefnis in ons hart dat wij u moeten 
meedelen: het ophouden van het 
schrijven voor Sofie T.

Een potentiële amoureuze band is ten 
gronde gericht.

Vragen wij een moment van stilte.

Onder de rouwenden:

Anonymous 
Anoniemer anoniempje 
Alleranoniem 
Anders anoniem 
Minder anoniem 
de biechtstoel

Rouwbeklag en deelnames mogen naar 
bakske@vtk.be gestuurd worden.

IAESTE
Hi everyone! We hope you found us at the 
international week or the stagefair. For 
those interested we would advise you to 
join our facebook pages on: “IAESTE, LC 
Leuven” and “IAESTE Belgium”. On those 
pages you will find a link to the A-form 
which we would like you to fill in so we 
get a general idea of the internships we 
should be looking for. 

For any further questions don’t hesitate to 
contact us at iaeste@vtk.be
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Ontspanning

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

Binairo

Raadsel
Het zijn barre tijden voor onze burgies. Het is koud, de examens komen met rasse 
schreden naderbij. Ze proberen elkaar wat bezig te houden met raadseltjes. Ariane pakt 
een wit blad en schrijft alle getallen op van 1 t.e.m. 2016. Ze kiest willekeurig twee getallen, 
vermenigvuldigt ze en telt ze beide nog eens op bij dit product. Ze schrapt de twee 
getallen uit de lijst en pent het nieuwe getal neer. Zo gaat ze verder tot er nog maar 1 
getal overblijft. Tussen welke waarden liggen de mogelijke oplossingen? Geen wiskundig 
onderbouwde uitleg = geen prijs!

Mail je antwoord naar raadsel@vtk.be en win één cinematickets!

De oplossing van vorige week was: Karel Kat -> Varken, Harry Hond -> Hamster, Hennie 
Hamster -> Kat, Ferrie Varken -> Zebra, Zoie Zebra -> Hond. Rick Habets wist dit en 
mag zijn cinematicket komen afhalen op blok 6! 
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Sudoku

Connect the dots



16


