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23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Liefste lezertjes,

Het is weer zover. Het dieptepunt waar iedereen al een heel semester van hoopt 
dat het niet zou komen. Het laatste bakske voor dit semester. En daarbij ook de 
voorlaatste week. Er zijn dan ook iets minder activiteiten voorzien, maar jullie 

zullen waarschijnlijk wel weten wat te doen, niet? Echter niet getreurd! Volgend 
semester zijn we weer terug en dan nog in de week van Valentijn. Iets om alvast 

naar uit te kijken!

Veel leesplezier
De redactie

23u30 SVDM: Ijshockey Ijsbaan Leuven

20u00 Kerstcantus Waaiberg
20u30 Lopen met VTK Blok 6

11u30 Start-up fair Universiteitshallen
22u00 Cubanisto Night 't ElixIr

19u00 VTK@TheMovies Kinepolis
20u00 IAESTE Info avond BOKU 03.22
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Vicewoordje
Een donkere periode is bijna aangebroken. Een periode met weinig zonlicht, 
weinig tot geen drank en het ergste van al, geen vice tekstjes meer. Maar voor 
het zover is en we ons massaal opsluiten, zijn er nog die twee laatste weken. 
De laatste kans om nog eens volledig zot te doen, helemaal het padje kwijt te 
zijn en zo ver mogelijk van de kaart te gaan. Want de laatste weken betekenen 
ook het einde van alle deadlines! Als we dan even de naderende examens 
buiten beschouwing laten, zijn er dus enkel maar redenen om te feesten.

Gelukkig biedt VTK ons hiertoe de mogelijkheid met de geweldige kerstcantus, 
een gezellige fi lm en natuurlijk de legendarisch afzuip om ons laatste licht-
puntje te zijn voor we onze lever weer even laten recupereren.

Zo, mijn laatste tekst van het semester zit er bijna op, er resten mij 
enkel nog de volgende woorden:
Liever acht maanden vakantie dan twee, maar als het kan dan 
toch tien!

Groetjes,
Pieterjan

Praeseswoordje
In 1955 stierf Albert –Beire voor de vrienden- Einstein in 

een ziekenhuis in Princeton. Negatief tegenover een operatie 
om zijn leven niet nodeloos te rekken, doofde zijn kaars op 18 

april. Papers die de wereld veranderden en de wetenschap deed 
ontploffen. Op zijn sterfdag luisterde een verpleegster van Princeton 

naar zijn laatste woorden, maar door haar onkunde om Duits te spreken 
zullen we nooit weten wat hij zei. 

Gelukkig krijg ik wel een laatste woordje in dit laatste bakske van het jaar -wat 
een overgang-. Compadres, voor uw aorta spontaan begint te verwijden (zoals 
die van Einstein ook deed #JeSuisBeire) door de angstvallige gedachte van de 
activiteit die er de komende maanden op u staat te wachten, 1 goeie raad: zeg 

niet NEIN, zoals Beire zei, zeg ja. 

Zeg ja tegen de goesting om dag in dag uit kromgebogen over het boek tegen 
de wind de kennis te trotseren tot die zich een weg baant naar de kronkels 

van uw brein. Zeg ja tegen de betuttelende moederfi guur die sporadisch 
bekommerd (maar eigenlijk controlerend, want zo zijn ze wel) langskomt met 
een zelfgemaakte brei van suiker en chocolade.  Zeg ja tegen de drang om te 

klagen tegen uw collega’s die hetzelfde lot ondergaan en voor wie wurmen de 
enige manier is om de dag door te komen om niet tot een malende vorm van 

zichzelf te evolueren.  

Jup veel moed. En anders is het voor augustus. 

Alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, 

Arno – no thesis no cry - Bossaert



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

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

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

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U  CLOSED

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

Wist je dat...

1.  Het wereldwijd meest verkochte kerstlied allertijden is 
White Christmas van Bing Crosby. Het werd in 1942 uitgebracht 
en is inmiddels meer dan 50 miljoen keer over de toonbank gegaan.

2. In India worden met kerst geen kerstbomen, maar bananenbomen versierd.

3. Jaarlijks worden er wereldwijd bijna 60 miljoen kerstbomen gekweekt.

4. In Nederland worden elk jaar zo´n 130 miljoen kerstkaarten verstuurd. Dat 
komt neer op ongeveer 39 kaarten per huishouden.

5. In Rusland wordt kerst gevierd op 7 januari.

6. De grootste kerstboom ooit was 67 meter hoog en stond in 1950 in het 
winkelcentrum van Washington.

7. Het liedje Jingle Bells was oorspronkelijk helemaal niet voor kerst bedoeld. Het 
was eigenlijk geschreven voor Thanksgiving.

8. Volgens het KNMI was er in Nederland in de 20e eeuw 6 keer offi cieel sprake 
van een witte kerst: in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964 en 1981.

9. In 1843 werd de eerste kerstkaart gemaakt door de Engelse tekenaar John 
Callcott Horsley.

10. Ook in Australië worden kerstliedjes over sneeuw gezongen en draagt de 
kerstman een dikke wintermantel, terwijl het daar rond kerst lekker warm weer 
is.

Kerstmis



Events MA 11: Sport van de maand: ijshockey | 
ijsbaan Leuven | 23u30 - 01u00 | €7, enkel leden!

Naar jaarlijkse traditie sluiten we het sportief jaar in stijl af met 
een echte wintersport: IJshockey. Altijd al eens je vriend of vriendin in 

elkaar willen beuken maar vind je dat in het openbaar te riskant? Sluit 
u dan bij ons aan op maandag 11 december! We hebben voor jullie een 

exclusieve, afgelegen locatie voorzien waar je, met de gepaste bescherming, 
je beste kameraadje helemaal tegen het ijs kan hameren. Ook de minder 
agressievelingen onder ons zijn uiteraard welkom! Voorzie niet al te veel warme 
kledij! Je krijgt al vrij dikke bescherming en als je eenmaal bezig bent zal je het 
wel warm krijgen! 

DI 12: Kerstcantus | Waaiberg | Deuren 20u, Io Vivat 20u30 | 
Water €4/€6 - Bier €11/€15

Zin om nog een laatste keer dit semester de longen uit je borst te zingen? 
Kom dan zeker naar de kerstcantus! Doe je het niet voor het gerstenat en de 
ambiance, dan kan je zeker komen om Think Pink te steunen. Deze cantus 
zal helemaal in het teken van de warmste week staan. De inkomsten zullen 
integraal aan Think Pink geschonken worden. So be there for some fun and to 
show your support! 



WO 13: Start-up fair | Universiteitshallen | 11u30 - 13u30

Heb je altijd al een interesse gehad in vernieuwde originele concepten? Of heb 
je altijd al in contact willen treden met startups? Dan is dit je kans! AFC Leuven, 
Ekonomika, VTK, LBK, Industria en Lcie organiseren de vierde editie van de Start-
up Fair. 

Op deze beurs komen verschillende startups met diverse achtergronden hun 
standje opzetten. Terwijl je kan genieten van een hapje en een drankje kan je de 
personen achter de startups en hun ideeën leren kennen. Wie weet geraak jijzelf 
geïnspireerd om dat idee dat je al een tijdje in je hoofd hebt te laten uitgroeien 
tot een echte onderneming, of misschien vind je wel een interessante job of 
stage bij een van de vele startups! Voel je je aangesproken? Aarzel dan niet en 
kom op 13 december naar de Universiteitshallen. Hopelijk mogen we jou daar 
verwelkomen.

WO 13: Cubanisto Night | 't ElixIr | 22u00 

Het laatste feestje voor de afzuip komt er jammer genoeg ook alweer aan. 
Woensdag prijzen wij onze cubanisto af naar slechts €1!!

Meer nog, buiten die ridicule prijzen hebben wij een hoop bluetooth speakers die 
we GRATIS uitdelen bij een bestelling van 5 CUBANISTO's :o

Woensdag 13 december: 't ElixIr, place to beer!



DO 14: IAESTE info avond | BOKU 03.22 | 20u00

IAESTE organiseert stages in het buitenland, speciaal voor ingenieursstudenten. 
Ben jij  een student(e) in 3e Bachelor of ouder? Wil jij  ook je ingenieurskennis in 
de praktij k kunnen omzetten? Is een internationale ervaring iets voor jou? Kom 
dan zeker naar dit info event! Naast een presentatie over IAESTE krij g je nadien 
ook de kans om vragen te stellen aan de leden van het Leuvense committee.

DO 14: VTK@TheMovies Star Wars: The Last Jedi                                                                 
Kinepolis | 19u00 | €6,5/10 L/NL

It is time for the Jedi ... to end.

Ook dit jaar verovert VTK de Kinepolis hier in Leuven weer! Deze keer gaan we 
naar één van de eerste vertoningen van de nieuwe Star Wars-fi lm. Kom je kaart 
veroveren op maandag 11/12 om 12u30 in het Theokot. Het verkoopmoment voor 
leden is gepasserd, dus nu mag iedereen zoveel kaarten komen kopen als hij /
zij  wil! Neem zeker de studentenkaart (of r-nummer) en eventuele lidkaarten 
mee van iedereen die je wil inschrij ven, want wij  werken om alles vlot te laten 
verlopen met een offl ine scansysteem.

MA 18: Theokot Kerstdiner | THeokot | 18u30

Altij d al gedroomd van een fancy etentje in ons geliefde Theokot? Of zit je al 
maanden te wachten om die mooie deerne/heer uit jouw aula mee te vragen 
naar wat het leukste (en goedkoopste) vij fgangendiner van het jaar wordt? 
Kortom receptie en een heerlij k 5 gangenmenu met zalige wij n, bier 
en frisdrank à volonté voor het spotprij sje van 15 euro! Voorverkoop 
maandag 11 december in het Theokot! 
Menu: 
Verschillende Hapjes
Kaaskroketten
Butternut pompoen-avocadosoep met Zwarte Woudham
Kalkoen gevuld met gehakt, champignons en kastanjes met 
champignonsaus, peertje met veenbessen en gratin 
Dessertenbuffet 
Voor vegetariërs wordt er een alternatief aangeboden. 



WO 20: VTKerstbureau | EleC B91.100 | 12u40

Een kort, kerstachtig en karaktervol bureau

Neem je kerstmuts mee voor het laatste bureau van 2017. De examens naderen, 
dus we zullen het kort houden, maar daarom niet minder verrij kend. Moest je er 
niet kunnen bij zij n, dan wil VTK Onderwij s jullie heel veel succes toewensen met 
de examens. Moest je echt op problemen stuiten tij dens de examens, dan zullen 
we je ook met plezier bij staan op onderwij s@vtk.be. Wie liever in het Engels 
schrij ft, stuur gerust naar education@vtk.be. Succes!

WO 20: Demodag  P&O3 | C300 | 10u00-17u00

Onze studenten demonstreren op woensdag 20 december 2017 van 10 tot 17 uur 
hun project. Ze geven de nodige uitleg en beantwoorden met veel enthousiasme 
de vragen van zowel geïnteresseerde leken als van specialisten.

Iedereen van de Associatie KU Leuven is uitgenodigd en zeker ook familie, 
vrienden en iedereen die interesse heeft voor de nieuwste ontwikkelingen in de 
opleiding tot burgerlij k ingenieur. Verder zij n de leerlingen van de laatste twee 
jaar van het secundair onderwij s welkom om te komen ontdekken wat onze 
studenten kunnen realiseren. Je kunt alles bekij ken in een ongedwongen en 
gezellige sfeer; je krij gt een brochure met de samenvattingen van alle projecten, 
een plannetje van alle standen en nuttige contactgegevens. Maar een gesprek 
met de studenten en het bewonderen van een succesvolle (of soms ook 
mislukte) demonstratie is wat van de demodag een volledig succes kan maken.



VTKerstmarkt



Career evening



Werkgroep Cantus                                                                      
Cantusweetje

Commilitones

Het einde van het eerste semester komt eraan en dat merken we natuurlijk 
vooral aan het feit dat dit het laatste bakske is! Het is dus passend om te 
schrijven over een afscheidslied en There is a tavern in the town is daar perfect 
voor. Opnieuw een Engelstalig lied maar ditmaal geen Amerikaans maar een 
Welsh nummer. Het lied is voor het eerst teruggevonden in een liederbundel van 
1883 en is ontstaan aan het Trinity University College.

There’s a tavern in the town is een echt studentenlied en verdient daarom een 
plek in de codex: het is zowel geschreven door studenten als over studenten. 
Het lied beschrijft iets wat jammer genoeg in het studentenleven wel eens 
voorkomt, een jongen die zijn vriendin voor een ander verlaat (maar wat 
evengoed omgewisseld had kunnen zijn). Het meisje vertelt hoe haar vriend nu 
alleen nog maar met een ander naar de taverne gaat en haar op schoot neemt. 
De laatste strofe lijkt dan het meisje te zijn dat over haar graf praat en over 
sterven door de liefde maar in feite mist de derde strofe, die hieronder te lezen 
is. Daarin wordt duidelijk dat de jongen haar een briefje had gegeven en zo valt 
alles op zijn plaats, het refrein -dat onmiddellijk na de strofes wordt gezongen 
en nu eindelijk past- en de vierde strofe zijn wat er in het briefje stond.

Het hangen van de harp aan de treurwilg is een uitspraak die aan de Bijbel is 
ontleend en betekent ergens mee willen ophouden. De jongen in het lied volgt 
zijn hart en laat zijn vorige relatie achter zich maar ze is voor hem nog steeds 
een goede vriend en wenst haar al het beste. Al bij al zijn er ergere manieren om 
in de steek te worden gelaten.

Laten we drinken op dit laatste tekstje en bakske, cantusliederen in het 
algemeen en op het vrolijk werderzien!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.be

And now I see him nevermore, nevermore;
He never knocks upon my door, on my door;

Oh, woe is me; he pinned a little note,
And these were all the words he wrote:



BerichtenBoodschap van algemeen nut

Hoi hoi bakskelezer!
Het semester nadert zijn einde en zo ook de 
openingsmomenten van de cursusdienst. Deze week 
is alweer de laatste week dat we de deuren openen. Voor 
cursussen hanteren we vanaf nu het principe 'fi rst come, fi rst 
served'. Dit betekent dat er geen reservaties zijn. Als je nog een cursus 
mist, kan je gewoon tijdens onze openingsuren langskomen en vragen 
of wij deze nog in stock hebben. Handboeken zijn deze week niet meer 
beschikbaar.

Met vriendelijke groeten

Het cursusdienst team

Jouw CV in het VTK CV-Boek?
Beste bijna-afgestudeerde Ingenieur,

Save the date: dit academiejaar vindt de VTK Jobfair plaats op woensdag 7 
maart! Met meer dan 140 bedrijven uit alle mogelijke ingenieurssectoren is deze 
jobbeurs een must voor elke laatstejaarsstudent.

Omdat wij vanuit VTK Bedrijvenrelaties je zo goed mogelijk willen begeleiden 
bij het vinden van je droomjob, bieden wij de bedrijven een CV-Boek aan. In 
dit boek staan de CV’s van de afstuderende ingenieursstudenten opgelijst 
per master. Hierdoor hebben de bedrijven een ideale tool om studenten te 
selecteren op basis van verschillende eigenschappen, en contacteren ze je 
misschien zelf wel met een jobaanbieding die perfect bij jouw profi el past.

Wil je dat jouw CV ook in dit boek komt te staan? Vul dan zo snel mogelijk de 
online template in via https://vtk.be/cv. Vergeet zeker geen foto in te stellen via je 
VTK-account.



Kerstverhaal

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die 
nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel 
was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.

Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen 
en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen 
hij ging. Niemand wachtte op hem. Ronny had geen familie en geen thuis.

De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder 
achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij fl oot zachtjes terwijl de  
sneeuwvlokken in zijn baard bleven hangen.

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. 
Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.

Toen Ronny het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? 
Dan kunnen we beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan.

Beschut onder de takken van een grote spar pakte Ronny een stuk brood uit 
zijn rugzak en sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is 
een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet."

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had 
gevonden. Daarna fl oot hij nog wat. Ook de wind fl oot. Steeds luider en luider, 
steeds kouder en kouder. "Kom," zei Ronny. Hij zette de kraag van zijn oude, 
versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut."

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een 
stem: "Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar."

"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd.

"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor 
me zou zijn wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor 
me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die 
wens is."

"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Ronny. "Maar ik heb altijd al 
een hond gewild."

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ronny's grootste verlangen? Toen besloot hij 
dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn 
toverkracht op.

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te 
trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.



Spelletjes

Raadsel van de week

De kerstman en zijn vrouw vliegen over Leuven in hun overdekte slee, maar 
tijdens de reis raken de rendieren vermoeid en moeten ze water en voedsel 
hebben. De kerstman parkeert zijn slee in de buurt van een benzinestation en 
laat zijn vrouw alleen achter terwijl hij water gaat halen. Omdat het hartstikke 
gevaarlijk is in Leuven 's nachts, doet hij de deuren van de slee op slot zodat 
niemand vanaf de buitenkant naar binnen kan. De kerstman loopt in zijn eentje 
met een emmer water naar het benzinestation. Hij weet honderd procent 
zeker dat er geen andere mensen bij zijn vrouw in de Slee zaten. Als hij terug 
komt met een volle emmer water is zijn vrouw echter TOCH dood en zit er 
een vreemdeling in de slee. Er is geen schade aan de buitenkant van de slee 
en de kerstman had de enige sleutel. Het is niet mogelijk om zonder sleutel de 
slee binnen te treden. Hoe kwam de vreemdeling dan toch in de slee terecht?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac waardebon!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was: 17 .
Tinne Briers wist dit en mag haar prijs komen ophalen op blok 6.

Sudoku

Een gemakkelijke om eens uit te bollen.

30-11-2017 Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online

https://www.websudoku.com/?level=4 1/1

 
Evil Puzzle 7,763,625,694

8 4 3 9
7 2 1

2
4 1 6 9

7 5
1 9 3 6

7
5 4 6
7 1 9 3

 Back to puzzle     Print another... 

© Web Sudoku 2017 - www.websudoku.com



Nonogram



Kakuro

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



VTK @ THE MOVIES

KINEPOLIS LEUVEN DO 7/12 13 UUR

TICKETS @ THEOKOTWOENSDAG 14/12


