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Je tijd is niet altijd even waardevol.

Week 9 al?! 
   -standaardreactie

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour  ‘t ElixIr

20u30 YERA ‘Jill talks climate’ Pauscollege

20u VTK@themovies Kinepolis
22u ATHENS: French edition ‘t ElixIr

20u Harry Pottercantus Waaiberg
22u Blacklight Party ‘t ElixIr

18u Voor friet, voor stoofvlees... Theokot
19u30 IEEE, Session 2: Motors ESAT 02.58



2

Praeseswoordje

Het leven van een praeses kent vele verdoken gevaren. 

Nietsvermoedend een TD van een bevriende kring meepikken, dat is een 
praeses niet gegund. Ok, de vele gratis traktaties verzachten een beetje 
de ongemakken die bij een dergelijke acte de présence opduiken. Maar 
eventjes gaan chillen in een ballenbad? Vergeet het maar...  
Daar zat ik dan, rustig tussen de ballen (zoals iedere dinsdagavond 
eigenlijk) aan het contempleren over de vraag of radijsje al dan niet 
een grappig woord is. Eén welgemikte ballenbadbal later was de pret 
voorbij en werd ik de volgende dag wakker met een oogontsteking. 
Mocht u mij tegenkomen: Neen, ik ben niet aan het wenen, mijn oog 
is gewoon ontstoken... 

Ach vrienden, voor ik hier over een aantal, veel te snel naderende, maanden 
afzwaai, hoop ik dat ik jullie toch één levenswijsheid kan meegeven:   
 Blijf weg van die boeren, want ze hebben behoorlijk onhygiënische ballen.

Lucas “Huilebalk” Vanlaer

Ik ben dit weekend eindelijk nog eens gaan muurklimmen! Ik doe al 
sowieso niet bijzonder veel aan sport , maar klimmen was nu eens 
echt lang geleden.       
Dit komt vooral omdat je met twee moet zijn om te klimmen (klimmer 
+ zekeraar) en ik een te druk schema heb om dat deftig in te plannen.  
(zo ben ik ook al van in het begin van het semester van plan te gaan 
zwemmen met een vriendin. Mooie voornemens, wel) .  
Ook doe ik al sowieso niet bijzonder veel aan sport.  
Maar dus, deze zaterdag was ik nog eens gaan klimmen en 
onder de andere klimmers waren er enkele rotkinderen. Deze 
snertjongens hadden aan enkele touwen getrokken waardoor 

de knoop helemaal boven zat en er bijgevolg iemand langs het touw ernaast 
naar boven moest klimmen om die knoop weer naar beneden te halen.   
Ik vond het nodig hier mijn nobel hart te tonen en deze queeste op mij te nemen. Slecht 
idee. Door zo lang niet te gaan klimmen ben ik een toch wel aanzienlijk aandeel van mijn 
armkracht kwijtgeraakt waardoor ik halverwege de route eigenlijk al niet meer verder kon, 
toch trots heb verder geklommen (dan onderweg nog effe 5 min rust moeten inlassen) om 
dan uiteindelijk, semi-triomfantelijk de held van de dag te worden. Waarom is dat dan 
een slecht idee geweest? Ik krijg al 3 dagen zelfs mijn flesje water niet meer open :(  #halp

Vicewoordje
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Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

Cultuur in Leuven

Expo: Bibnacht   
literatuur/performance/muziek

18 nov  19u30u tot 1u00  | 
universiteitsbibliotheek / bib leuven

Deze woensdag is er eens een reden 
met een andere naam dan “deadline” 
om je tijdens nachtelijke uren in een 
bibliotheek te bevinden. Zowel de 
universiteitsbibliotheek als de bib Leuven 
stellen hun deuren open. Een workshop 
smartphonefotografie, leesclubs, expo’s, 
muziek,… voor ieder is er wat wils. Het 
volledige programma is te vinden op 
kuleuven.be/cultuur/bibnacht. Dit is 
een UUR KULtUUR dus gratis voor 
cultuurkaartbezitters.

Le Nozze Di Figaro muziek

18-20 nov 20u00 | Stadsschouwburg

Nog eens een excuus om de mooiste 
zaal van Leuven te bezoeken! Eén van 
de bekendste opera’s aller tijden. Le 
Nozze Di Figaro van Wolfgang Amadeus 
Mozart wordt uitgevoerd volgende week 
door studenten & docenten van het 
Lemmensinstituut. Er zijn nog enkele 
plaatsen! Wat het zeker de moeite waard 
maakt: wanneer je maximaal 1 week op 
voorhand tickets koopt voor voorstellingen 
van 30CC krijg je 50% korting met je 
cultuurkaart.

Bal Masqué door het 
Arenbergorkest muziek

1 dec 20u30 & 6 dec om 19u30 |   
Aula Pieter De Somer

Een primeur want het nieuws is nog niet 
verspreid! De concerten van het grootste 
orkest van Leuven komen er weer aan. 
Op 1/12 en 6/12 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!

Verklärte Nacht door 
ROSAS dans

9/12/2015 21u | Stuk Soetezaal

De bekende choreografe Anne Teresa De 
Keersmaeker komt met haar werk naar 
Leuven! Voor kenners: no explanation 
needed. Voor andere geïnteresseerden: 
zeker de moeite!. Er is erg veel 
belangstelling, dus als je wil gaan, is snel 
zijn de boodschap. Deze voorstelling is 
een UUR KULtUUR dus weer gratis voor 
cultuurkaartbezitters. Een gouden tip: je 
kan reserveren voor een UURKULtUUR zo 
gauw het vorige voorbij is. Na de bibnacht 
op 18/11 zijn de reservaties dus geopend!



4

Evenementen

MA
16

Voor friet, voor 
stoofvlees en voor bier
18u00 | theokot | €4/7

Dit jaar staat de Halftime-werking van VTK 
in het teken van van ons rijke patrimonium, 
België. In dit kader organiseren we op 
maandag 16 november een typisch 
Vlaamse stoofvlees-friet avond.   
Voor slecht €4 krijg je één portie 
en een dessertje. Voor de grote 
eters onder de burgies/archies is er 
een à-volonté-menu voor €7.   
Wat natuurlijk niet mag ontbreken bij 
echt Vlaamse stoofvlees is een lekker 
zwaar biertje. Er zal daarom Grimbergen 
worden aangeboden voor €1,50.   
Inschrijven kan via de link op de site van 
VTK: http://on.vtk.be/halftime  
Check ook zeker de facebook-pagina 
van het evenement voor meer informatie.

MA
16

Sumo Robot Competitie: 
Motors

19u30 | 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 tweede sessie gaat over het aansturen 

van de motoren om de robot te doen 
bewegen. Geen probleem als je de 
eerste sessie niet volgde want je kan nog 
makkelijk mee inhaken!

Gelieve te registreren op   
www.ieee-sb-leuven.be/node/400  
Iedereen welkom!

DI
17

YERA presents ‘Jill 
talks climate’
20u30 | ConferentiezAAl, 
PAusColleGe

Binnenkort staat de klimaattop in Parijs 
op het programma en YERA biedt jullie 
nu al een exclusieve preview op dit 
gebeuren.    
Jill Peeters, u bekend als weervrouw bij 
VTM, is erg gedreven met het klimaat 
bezig. Ze schreef reeds enkele boeken 
over het onderwerp en ze zal met haar 
uitgebreide kennis een zeer interessante 
avond verzorgen.

WO
18

Fakfeest ATHENS: 
French edition
22u00 | ‘t elixir 

Wijn (€1.0) & shots (1 voor €1.0 en 
2 voor €1.5)

Net zoals vorige jaren organiseert 
BEST (Board of European Students of 
Technology) ATHENS, een cursus van een 
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week voor buitenlandse studenten. Je kan 
hen welkom heten op dit fakfeest.   
Er zal een Franse sfeer aanwezig zijn. Met 
de hierbij horende drank natuurlijk!   
We bieden zowel dé Franse klassieker 
aan (wijn: €1/glas) als een gewaagd 
shotje met een franse toets (French Kiss 
Shot: €1 voor 1, €1.5 voor 2). Twijfel dus niet 
en zorg dat je er bent!

DO
19

Harry Potter Cantus 
met VTK Gent
20u00 | WAAiberG

ACCIO BIER EN AMNESIA COMPLETA

Iedereen weet dat ingenieurs en architect-
ingenieurs een beetje tovenaars zijn. 
Wij maken elke dag het onmogelijke 
mogelijk (alleen de spreuken om 
vrouwen te versieren hebben we 
nog niet zo goed onder de knie).  
Daarom nodigen wij de Potters van 
Gent uit om samen een betoverende (en 
waarschijnlijk licht bedwemelende) cantus 
te doen verschijnen. Ticketverkoop ‘s 
middags in het theokot.   
Bier 11/15 (L/NL) Water 4/6 (L/NL)

DO
19

Blacklight Party
22u00 | ‘t elixir

2 CubAnisto’s voor de Prijs vAn 1

Donderdag 19 november is ‘t ElixIr 
wederom dé place to be! Kom gezellig 
shaken op de heerlijkste beats onder 
onze super vette blacklights! Dorst zal je 
zeker ook niet lijden, de hele avond geldt 
deze zotte promo: 2 cubanisto’s halen, 1 
betalen! See you all on Thursday

MA
23

MTM&Eros presenteren: 
Beauty vs Nerds Quiz
20u00 | 200G00.01

Na  het daverend succes van de vorige 
editie slaan de sympathieke ingenieurs 
van MTM en de knappe dames van Eros 
opnieuw de handen in elkaar om samen 
een top quiz te organiseren. Miste je je 
kans om bij de VTK-Kwis een leuke prijs 
in ontvangst te slepen? Wil je je kennis 
meten aan die van een seksuologe? 
Mail dan zeker naar mtmeros@gmail.
com en  vermeld uit hoeveel personen je 
team bestaat.    
De deelname prijs is 2 euro per persoon 
voor een team van maximaal 6 personen.

Beauty
NerdVS.

quiz

23 november 2015
20h00

Lokaal 200G 
Arenberg campus III

2 p.p.
Teams: 4-6 p.

Inschrijven: mail teamnaam
  + aantal personen naar

 mtmeros@gmail.com

mooie Prijzentafel!

Vind ons op Facebook!

         French Kiss  1 for 1€  
                                         

NOV 18     22h
‘T ELIXIR

ATHENs 

Wine 1€shot              2 for 1.5€
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Live cantus met Revue

De voorbije week

Career Evening II: CVs
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Career Evening II: CVs

Ticket To Paradise TD
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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

Bloedserieus
Als we Hollywood mogen geloven moet 
je minstens vijf gebouwen laten instorten 
om een leven te redden. Het kan veel 
makkelijker! Kom tussen 23 en 26 november 
bloed geven en zie jouw overtollig bloed 
veranderen in het wondermiddeltje dat 
levens kan redden! In een zetel liggen, 
een tukje doen en uiteindelijk met een 
loodzware goodiebag je lichaam terug 
een beetje vullen. Meer is het niet!  
Nu jullie staan te popelen om een soort 
James Bond zonder ‘collateral damage’ 
te worden, kunnen we meteen overgaan 
naar een bloedserieus stappenplan om 
een superheld te worden. 

1. Veiligheid komt uiteraard 
eerst. Aarzel daarom niet om 
de donor-zelftest te doen op  
www.bloedgevendoet leven.be/
donorzelftest.php

2. Als je bloed mag geven, kies je 
op www.bloedserieus.be dat ene 
momentje dat je nog vrij hebt in je 
agenda.

3. Dan koers je vlak voor je 
afspraak met je fietsje naar de 
Universiteitshallen, het Gymnasium 
of het Bloedtransfusiecentrum op 
Gasthuisberg om dat magisch 
rood fluïdum in een zakje te laten 
verpakken.

4. Als beloning voor je buitengewone 
daad mag je ook nog gratis naar 
epische avondactiviteiten tijdens 
de bloedserieusweek zoals een 
quizavond, een filmavond, een 
comedy show en een boombal. 
Meer informatie over de activiteiten 
en openingsuren om bloed te geven 
vind je op de facebookpagina van 
de bloedserieusweek en op www.
bloedserieus.be.

Be there, be a hero!  
Het Bloedserieusteam

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.  
De vergaderingen van revue muziek 
eindigen steevast in de werf. Want na al 
dat gemusiceer heeft iedereen nood aan 
een dessertje. Mijn persoonlijke favoriet is 
de petit beurre taart maar daarvoor hoef 
je natuurlijk niet naar de werf te gaan, je 
kan ze ook zelf maken volgens het recept 
van grootmoeder:

Benodigdheden:   
- 2 eieren   
- 150g bloemsuiker   
- 250g boter   
- 1 pak petit beurre koekjes   
- melk   
(naar keuze aan te vullen met chocolade, 
hagelslag, koffie, rum, amaretto…)

Meng de boter, suiker en eierdooiers met 
de mixer. Klop het eiwit stijf en roer het 
eronder. Dit is je crème au beurre. Doop de 
bovenkant van de onderste laag koekjes in 
de melk. Leg ze naast elkaar en besmeer 
ze met de crème au beurre. Doop de 
onderkant van de volgende lagen koekjes 
in de melk en besmeer ze met crème 
au beurre. Ga door tot je de taart hoog 
genoeg vindt. Laat 2u opstijven.  
Extra’s: gesmolten fondantchocolade 
mengen onder de crème au beure, koffie, 
rhum of amaretto toevoegen aan de melk, 
bestrooien met hagelslag… Wees creatief!

Smakelijk!  
© Moeke
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Theokot
broodje vAn de Week:   
eiersAlAde met Gerookte zAlm en bieslook

Het is TTT. Theokot Themaweek Tijd! 
(hah got you there 1ejaartjes) Naast het 
uitdelen van random gratis lekkers en het 
organiseren van een epische karaoke doen 
wij dus ook aan themaweken!   
Volgende week is het daarbij dus 
Shakeweek! Verwacht je maar aan een 
heleboel milkshakes bij uw broodje of 
croque (pls don’t).  

Chocolade, aardbei, banaan en vanille 
aan 50 cent! Kijk daarom eens extra naar 
de shakemaakshiftjes ;) (Wij danken u)  
Allen naar het Theokot heujjj 

-  Liefs van de TTT’s (Toffe Theokot 
Tooghangers)

VTK@themovies
VTK@themovies is terug! Deze keer 
brengen we u nu woensdag om 20u00 
in de Kinepolis de nieuwe kaskraker van 
Steven Spielberg, A bridge of spies, in 
AVANT PREMIERE. Tickets reserveren 
kan elke middag in het Theokot (€6 / € 7).

Voorrondes Interfacultaire 
Rockrally

Altijd al zin gehad in een spetterende 
rockavond? Dan is er volgende week 
dé kans om volop van rockmuziek te 
genieten. Op maandag en dinsdag vindt 
de Interfacultaire Rockrally (IFR) plaats. 
Op maandag zijn jullie vanaf 20u00 
welkom in de Baarr van LBK, op dinsdag 
verbouwt onder meer de band van VTK 
(Jars) de Waaiberg vanaf 20u00 om tot 
een heus rockpaleis.Tot dan!

95
ACADEMISCHE ZITTING

met Omar mOhOut Over  
“het start-up landschap in België, de sleutelrOl van de ingenieur”

met gratis pasta - receptie achteraf

ma 
30 
nov

aula stuK - 18u00
naamsevstraat 96, tOespraKen vanaf 18u30
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De Titsbeer
Nadat de titsbeer een tijdje duidelijk onder 
de radar probeerde te blijven, heeft hij 
afgelopen week prominent het jachtterrein 
betreden. Onze redactie is erin geslaagd 
om de titsbeer kort aan te spreken na een 
niet nader gespecificeerde cantus. Terwijl 
de corona verscheidene malen refereerde 
aan deze held, merkte onze inspecteur een 
subtiele bloswijziging bij een onopvallend 
aanwezige gast. Na discrete observatie 
van deze gast, waagde onze inspecteur 
zijn kans om de gast te confronteren 
met de benaming ‘Titsbeer’.  
De titsbeer wond er geen doekjes om 
en bekende onmiddellijk kleur. Hij drong 
er echter sterk op aan om zijn identiteit 
geheim te houden. In ruil daarvoor 
beloofde hij plechtig zijn expertise met onze 
redactie te delen, zodat we deze rubriek 
nog interessanter kunnen maken.   
Na een korte overpeinzing stemde onze 
medewerker in met dit voorstel. Hij toonde 
de titsbeer een lezersmail waarin een 
zekere V.D. enkele openingszinsuggesties 
wilde laten beoordelen. Titsbeer was 
uiteraard erg enthousiast om zijn 
beoordelingsvermogen daarop los te 
laten.

•	 Heb jij toevallig een dikke pinguïn?  
- Nee, waarom?   
Om het ijs te breken!

•	 Wil je daar ijsblokjes bij?  
Gooi de ijsblokjes op de grond  
Zo, nu is het ijs gebroken! Wat is je 
nummer?

De titsbeer was onder de indruk van 
de creativiteit van V.D., maar gaf als tip 
mee dat openingszinnen op zichzelf niet 
volstaan. Hij beloofde hier in een latere 
editie meer duiding bij te geven.  
Na deze pientere analyse van de titsbeer 
was onze redactie er rotsvast van 
overtuigd dat deze rubriek samen met de 
titsbeer naar een hoger niveau getild zal 
worden.

Heb je zelf vragen of tips voor de titsbeer, 
dan nodigen we je graag uit om deze 
naar titsbeer@vtk.be te sturen!

Mijn Sofie Teefje,

Als ik in jou ogen kijk, wordt 
alles wat lelijk is mooi,  
alles wat brons is goud en 
alles wat krom is recht.  
Mijn hartje kan het niet meer aan,  
daarom zal ik morgen met mijn 
banjo voor je raampje staan.  
Ik ben nerveus als een bok,  
maar voor jou ga ik al te lief in choque.

Je Hercules

Liefde
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Spelletje

Raadsel
Het team van Communicatie had één van de vorige week een wel erg bijzondere 
groepsactiviteit, waarbij enkele opmerkelijke uitspraken vielen:
•	 Trekken trut
•	 Ik ga komen, Briki
•	 Ik krijg hem er niet uit
•	 Het is er uit
•	 Doe u benen omhoog, da helpt
•	 Ik kom boven u zitten, Ariane
•	 Als hem wit komen, gaat hem komen
•	 Iedereen heeft pijn aan zijn armen

De vraag: wat is er gebeurd? Originele antwoorden krijgen (misschien) een plaatsje in 
het volgende Bakske, maar enkel het meest juiste antwoord krijgt de prijs: opnieuw een 
duoticket voor Kinepolis!

De oplossing van het raadsel van vorige week was dat beide voorwerpen door elkaar 
zullen bewegen (voor meer interessante! informatie: on.vtk.be/ImmovableUnstoppable), 
Iedereen stelde zich echter tevreden met de gekende uitleg van het paradox, daarom 
hebben we besloten de prijs aan één van hen uit te delen: 

Rik Viens wint een duoticket voor de film, dat hij op blok 6 mag komen halen. Proficiat!

Ontspanning

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

8 6

5 2 8

8 5 4 7 1 3

4 2 1

6 2 7

3 4 8

3 6 9 4 7 1

5 9 1

4 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Nov 12 23:18:16 2015 GMT. Enjoy!
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STAGE 
BEURS

met 
AB Inbev • Alcatel-Lucent • ArcelorMittal 
BASF • Cargill • Cisco • ENGIE 
ExxonMobil • HR Rail •  KU Leuven 
McKinsey • P&G •  Thales Alenia Space

wo 
25 
nov

FOYER CW (200A) 

17U 


