
DONDERDAGDONDERDAG

ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 6: 30 oktober 2017 -  16 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

18u00 Inschrijven skireis Theokot

18u00 Kookworkshop Sushi Theokot
22u00 Zware bieren donderdag 't ElixIr

Beste lezer

 Nu we zo'n topweek achter de rug hebben, 1061 rondjes ... ongelooflijk, wordt 

het moeilijk dit te overtreffen. Echter niet getreurd we doen ons best en ook deze 

week hebben we vanalles gepland, het is namelijk halloween en dat kunnen we 

niet zomaar laten passeren! De eerstejaartjes vergeten we natuurlijk ook niet uit 

het oog, we wensen jullie zeer veel succes op de TTT's!

De redactie

19u30 Halloween Walk Theokot
22u00 Halloween TD Alma 2

VRIJDAGVRIJDAG 12u30 Vergadering WG Cantus  BOKU 03.22



Vicewoordje

Het is gebeurd! De strijd is gestreden en de overwinning is behaald. Op een 
onwaarschijnlijke manier hebben we het blauwe leger verslagen met een 
ronde record van maar liefst 1061! Het was onvoorstelbaar hoe er een massa 
supporters en lopers dag en nacht klaar stond om VTK mee naar de overwin-
ning te helpen. Een overwinning met vele prachtige momenten. Het moment 
dat mijn grote held Frits in het eerste rondje voor Apolloon uit de bocht 
kwam en heel VTK losging. Of het enorm ontroerend moment waar we op het 
overwinningsrondje Apolloon passeerde en zei ons een staande ovatie gaven. 
Dat zijn momenten die je leven lang niet meer vergeet. Daarom wil ik graag 
alle lopers, shifters en supporters bedanken om deze onvergetelijke dagen 
mee mogelijk te maken!

Leuven is van ons!!!

Pieterjan

Praeseswoordje

Bedankt VTK! Voor het bezorgen van de mooiste week 
van mijn leven. Het winnen van de 24 urenloop, dankzij ieder 
van jullie. Sneller dan diegenen die geld genoeg hebben om 

topsporters te kopen, en sneller dan de topsporters zelf. En alsof 
dat allemaal nog niet genoeg was, komt daar nog het baanrecord bij dat 

aan diggelen is geslagen.

1061 RONDES!
 

Ik ben zelden zo hees, zo moe maar zo voldaan wakker geworden. En 
waarschijnlijk nog meer burgies en archies, want het overwinningsfeestje was 
memorabel (althans, het begin toch #Bier).  Leuven is van ons. Leuven is van 

de ingenieurs!
 

Wie nog meer wil feesten deze week, wordt welkom geheten in de alma 2 
voor onze Halloween TD.  En specifi ek voor de eerstejaars, ongelofelijk succes 
met de TTT’s. De eerste TussenTijdse Traantjes zie ik graag in Alma 2 dinsdag! 

Maar ook weer niet te veel bleiten aub. Er zijn genoeg afstudeerrichtingen.
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III

Er was eens een meisje, en die vond het eng om 
alleen thuis te zijn. Al haar vriendinnetjes lachten 
haar uit. Toen haar ouders een avondje weg gingen 
besloot ze om het toch maar een keertje te proberen. 
Zodra haar ouders weg waren, sprintte ze naar boven, 
poetste razendsnel haar tanden en ging in haar bed liggen. Het 
meisje had een hondje, zo`n klein schattig schoothondje. Hij was 
haar maatje als ze bang was. Ze had hem een soort trucje geleerd, 
als je je hand uistak likte hij eraan. Het gaf haar een beetje veilig gevoel, 
net zoals duimzuigen dat geeft voor kleine kinderen. Dus toen ze in haar 
bed ging liggen, stak ze haar hand uit, en het hondje likte eraan. Ze trok haar 
dekbed over zich heen, en draaide zich om. Toen begon het: drup... drup... drup...
drup... Het klonk als een kraan die lekte. "Shit! " dacht het meisje, want nu moest 
ze haar warme bed weer uit om door dat grote, donkere, enge huis te gaan om 
de lekkende kraan te vinden. Ze rende vliegensvlug door het hele huis, op zoek 
naar de lekkende kraan. Alle kamers ging ze door, behalve de badkamer, want 
daar had ze zojuist nog haar tanden gepoetst. Daar kon het dus niet zijn. Toen 
ze niks kon vinden ging ze weer naar haar kamer. Ze ging in bed liggen, trok de 
dekens over zich heen en stak haar hand uit. Het hondje likte weer aan haar 
hand. Ze hoorde het weer: drup...drup...drup...drup... Weer ging ze het hele huis 
langs, behalve de badkamer. Weer vond ze de kraan niet. Toen besloot ze toch 
maar even in de badkamer te kijken, je weet wel, voor de zekerheid. Toen ze in 
de badkamer kwam, kreeg ze de schrik van haar leven: Ze zag haar hondje, haar 
lieve kleine hondje, opgehangen aan het plafond in de badkamer. In zijn buik was 
een diepe snee gemaakt, waar het bloed uitdruppelde: drup...drup...drup...drup... 
Wie likte er dan echter aan haar hand? 
een diepe snee gemaakt, waar het bloed uitdruppelde: drup...drup...drup...drup... een diepe snee gemaakt, waar het bloed uitdruppelde: drup...drup...drup...drup... 
Wie likte er dan echter aan haar hand? Wie likte er dan echter aan haar hand? 

Brrrr...

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U CLOSED

Woensdag    CLOSED  CLOSED 22U - ...

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

Vrijdag         10U30-14U30  12U30-14U       CLOSED

Communicatie

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

IIIIII
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MA 30/10: Inschrĳ ven skireis | THEOKOT | 18U

Het inschrĳ vingsmoment voor de VTK skireis naar Risoul van 02/02/2018 tot en 
met 11/02/2018. Het basispakket (inclusief 7 dagen skipas) kost €429, later pas 
te betalen (je moet dit dus nog niet betalen op het inschrĳ vingsmoment). Voor 
verdere informatie over de skireis neem je best een kĳ kje op on.vtk.be/skireis.

Vergeet zeker niet om de waarborg van €100 mee te pakken! Deze moet je wel 
afgeven bĳ  je inschrĳ ving.

DI 31/10: Humasol Happening | AULA J. VAN DER EECKEN 
HOGEHEUVELCOLLEGE | 18U45

Afgelopen zomer heeft Humasol vzw samen met haar partners opnieuw 
enkele mooie projecten rond hernieuwbare energie, water en duurzame 

technologie afgewerkt. Hoog tĳ d om tĳ dens de Humasol Happening op 31 
oktober even stil te staan bĳ  het afgelopen jaar en ideeën uit te wisselen 

voor de toekomst. Hopelĳ k tot dan!

Praktische informatie: tinyurl.com/humasolhappening2017

DI 31/10: Halloween Walk| THEOKOT | 19U30

Wandelingen  van ongeveer 90min vertrekken tussen 19u30- 21:15, €2 of €5 
als je in combo met Halloween TD ticket koopt

Boooh!! Denk jĳ  dat je de donkere bossen achter onze campus durft te 
trotseren eenmaal de avond van Halloween is gevallen? Geloof jĳ  dat je de 
gevaren in dit bos kan overwinnen om zo de redder van de KUL te worden 
en van eeuwige roem te kunnen genieten? Kom jezelf dan zeker bewĳ zen 

op deze eerste editie van de Halloween Walk van VTK en LBK! Inschrĳ ven is 
verplicht en kan via het facebook evenement. 

PS; VTK noch LBK is verantwoordelĳ k voor nachtmerries of de verdwĳ ning 
van deelnemers.

DI 31/10: Halloween TD | ALMA 2 | 22U-04U

Dit jaar hebben VTK en VRG de handen in elkaar geslagen om samen een 
griezelig goed feestje te organiseren! We hebben enkele dikke namen kunnen 

strikken. Maak die dansbeentjes dus al maar warm om op de beats van Michael 
Schack, de drummer van Netsky, te komen springen, om op Masai te komen 

shaken, en bĳ  alle andere Dj’s zelfs nog harder te komen swingen. Verkleed 
je zeker in één of ander griezelig monster, kom als een sexy verpleegster, 

kortom: haal je beste Halloweenoutfi t boven en kom mee dansen!

Events
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D0 2/11: Kookworkshop Sushi | THEOKOT | 18U

Sushi: lekker, gezond én eenvoudig klaar te maken. Tenminste als je weet 
hoe het moet! VTK Cultuur tovert het Theokot om tot een mini-Japan. Kom 

lekker smikkelen van overheerlĳ ke Sushi. Het is geen geheim dat als je iets zelf 
klaarmaakt het zelfs nog beter smaakt. Daarom hebben wĳ  gezorgd dat jullie 

voordien een uitgebreide workshop voorgeschoteld krĳ gen!
Omdat koken een gezellige activiteit hoort te zĳ n, beperken we de groep tot 

max. 15 personen. Wees er snel bĳ  en tot dan!

OPGELET: Aangezien er zeer beperkte plaatsen zĳ n, geven wĳ  eerst voorrang aan 
leden om zich (eventueel met een niet-lid als plus one) in te schrĳ ven. Indien er 

nog plaatsen over zĳ n worden die verdeeld onder niet-leden.

VR 3/11: Vergadering WG Cantus | BOKU 03.22 | 12U30

Werkgroep cantus zoekt vriendjes! Heb je de startvergadering niet kunnen 
bĳ wonen? Wil je onze rangen graag vervoegen als cantuscrew of werkgroep lid?

Geen probleem!! Kom aanstaande vrĳ dag om 18u30 naar bouwkunde (BOKU) 
naast het Theokot. Breng zeker je codex mee, want we zullen van de gelegenheid 

gebruik maken om een nieuw liedje te leren.

ZO 5/11: International Zoo Cantus | WAAIBERG | 20U00 | €12

Zin om de week goed in te zetten? Niets te doen op zondagavond? Nog nooit 
een internationale cantus meegemaakt? Dan is dit het evenement voor jou!

Kom het beest uithangen op onze zoo cantus en leg ondertussen internationale 
contacten. Naast de traditionele cantusliederen zullen er ook enkele alom 

bekende popsongs de revue passeren. Inschrĳ ven is verplicht en kan via het 
facebook evenement.

Tot dan!

DI 7/11: Massacantus der Heverleese kringen | Grasveld 
voor ALMA 3 | 18U-22U | L:€10/NL:€12

Cantusliefhebbers van LBK, VTK, Scientica en Apolloon! 
Verenig u voor de grootste cantusstrĳ d van Heverlee: de Massacantus der 

Heverleese Kringen! Kom op 7 november naar de grote tent voor Alma 3 en 
bewĳ s dat jouw kring de Heerser van Heverlee is. Zet die keelgaten open en laat 

jouw lever al acclimatiseren, want er gaan vele liters bier en sangria vloeien! 
Zet je op aanwezig en hou dit evenement goed in het oog voor de 

kaartenverkoop van jouw kring.

Wĳ  verwachten jullie vol enthousiasme op deze legendarische cantus voor de 
kringen van de Heverlee Hills, en hopen prachtig engelengezang te horen en 

snelle adjes te zien! 

Wĳ  kĳ ken er alvast naar uit!
VTK, Scientica, Apolloon en LBK
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WO 8/11: Finger Picking Blues Concert | CAFÉ DE LIBERTAT | 
20U30

Onze eigenste gitaarleraar Kostas geeft naar jaarlĳ kse gewoonte samen met 
enkele leerlingen een concert in een gezellig café. Nog steeds geïnteresseerd in 

de gitaarlessen of gewoon zin in een avondje muziek? Iedereen welkom!

DO 9/11: Release Westworld | AUD DE MOLEN | 20U30

VTK viert de release van de nieuwe serie Westworld!  De serie neemt ons mee 
naar het fi ctieve Westworld, een hoogtechnologisch pretpark voor volwassenen 

in een westernsetting dat volledig bevolkt wordt door synthetische android-
robots, 'Hosts' genoemd. Die komen tegemoet aan de wensen van de zwaar 
betalende bezoekers die 'Nieuwkomers' worden genoemd. De Nieuwkomers 

kunnen doen wat ze willen, zonder gestraft te worden. Wĳ  zorgen voor een 
geweldige ervaring door de eerste afl evering in een aula te vertonen. Dit wordt 

gevolgd door een interessante kĳ k van enkele proffen op robotica en AI vandaag 
de dag. Als afsluiter kan je nog wat na discussiëren bĳ  een receptie!

DI 29/11: Arenbergsymposium: Betonstop: een zegen of 
een vloek? | GROTE AULA MTC | 19U30

Meer dan 30% van de ruimte in Vlaanderen wordt in beslag genomen door 
nederzettingen zoals huisvesting, industrie, handel, transportinfrastructuur en 

recreatie. Bovendien wordt er dagelĳ ks bĳ komende ruimte ingenomen aan een 
onhoudbaar tempo van 6 ha/dag (2015). Via de ‘betonstop’ wordt een ambitieus 

veranderingstraject ingezet om het ruimtelĳ k rendement te verhogen en 
bĳ komend ruimtebeslag zo snel als mogelĳ k tot 0 ha te brengen.

Tĳ dens dit symposium komen relevante aspecten bĳ  deze transitie aan bod, 
zoals ruimtelĳ ke ordening en planning, mobiliteit, milieu en waterhuishouding, 
sociale aspecten van verdichting, evenals uitdagingen voor de bouwsector en 

inspirerende voorbeelden.
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Jack met de lantaarn
Jack, een Ierse man, bracht zijn avonden graag door 
in zijn stamkroeg, waar hij het ene glaasje na het ande-
re dronk, om de tijd te doden. Op zo'n avond ontmoette hij 
in een dronken roes de duivel, die maar één ding wou: bezit 
nemen van zijn ziel. Maar de listige Jack wist de duivel te overhalen 
om samen met hem nog één glas te drinken. 

Op het einde van de avond nam de duivel de gedaante aan van een munt-
stuk om zijn pils te betalen. Jack greep het muntstuk en sloot hem op in een 
buidel met een kruisvormig slot. Pas toen hij Jack had beloofd hem tien jaar met 
rust te laten, liet Jack hem weer vrij. 

Tien jaar later botste Jack weer op de duivel op een verlaten landweg. Om tijd te 
winnen vroeg hij hem nog om één gunst: een appel uit de dichtstbijzijnde boom. 

Toen de duivel in de boom klom om een mooi exemplaar uit te zoeken, zag Jack 
zijn kans schoon om met zijn zakmes een kruis te kerven in de stam van de 
boom. De duivel zat klem in de kruin en Jack liet hem beloven dat hij hem nooit 
meer lastig zou vallen. Vanuit zijn benarde situatie kon de duivel niet anders dan 
hiermee akkoord gaan en hij sloeg jammerend op de vlucht. 

Toen Jack stierf, werd hij weggejaagd uit het paradijs, omdat hij met de duivel 
had geheuld. In de hel wilden ze hem ook niet, omwille van de belofte van de 
duivel. Jack was verdoemd om eeuwig te dolen en smeekte de duivel om een 
gloeiend kooltje, waarmee hij zijn lange en donkere weg kon verlichten. Die kreeg 
hij gelukkig nog en hij stak het in een uitgeholde raap. 

Sindsdien dwaalt 'Jack of the Lantern', later verbasterd tot 'Jack O'Lantern' door 
het duister, met zijn lantaarn in de hand.

Halloween

RIP
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Commilitones

Met de 24 urenloop vers in het geheugen kijken we al uit 
naar het volgend topevenement dat er aan zit te komen, de 

Massacantus der Heverleese Kringen! De vier grote verenigingen 
van Heverlee komen dan samen voor lied en pint, maar één club 

van dit prachtige domein, nochtans een vaste waarde, is niet bij 
iedereen gekend. Het gaat uiteraard over niets minder dan Lerkeveld, dat 

goed vertegenwoordigd zal zijn en herkenbaar aan hun rode truien.

In het Lerkeveldkringlied (dat voor het gemak hier te lezen is, want het staat 
niet in de codex) zijn een aantal inside jokes verwerkt, zoals bijvoorbeeld de 
verwijzing naar het patersbier. Lerkeveld is eerst en vooral een gebouw voor 
Jezuïeten (vandaar paters), die vanuit hun overtuiging kamers beschikbaar 
stellen voor studenten om hen iets zinvols bij te brengen. Dat gebeurt in de 
vorm van de vermelde modules uit strofe twee. Iedere Lerkeveldstudent 
houdt zich zo enkele avonden per jaar bezig met cultuur, religie of sociale 
vaardigheden/projecten.

In de derde strofe staat er nog een regel die speciale aandacht verdient, ‘Noord 
en Zuid tesaam op de zwier’. Lerkeveld heeft een heel aparte vorm zoals te 
zien is op het schild en de studenten zitten onderverdeeld op twee van de vele 
uitsteeksels, de noord- en zuidvleugel. Uit deze regel en de rest van het lied zou 
het duidelijk moeten zijn hoe een fantastische sfeer er heerst en hoe fi jn het 
is een student te zijn op Lerkeveld. Tot volgende week op de massacantus, en 
vooral…

Laten we drinken op al die verenigingen 
van het “kalme” Heverlee, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-
cantus@vtk.be

Werkgroep 
Cantus
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Wat vragen spoken dikwijls aan elkaar?
Geloof jij in mensen?

Wanneer komen geesten meestal tevoorschijn?
Net voordat iemand gaat schreeuwen.

Waarom houden skelett en niet van voetbal?
Ze hebben er geen hart voor.

Waarom kroop dat skelet in een boom?
Er zat een hond achter zijn botten aan.

Wat gebeurde er met dat skelet op dat feestje?
Iedereen gebruikte hem als kapstok.

Waarom houden skelett en niet van de winter?
Omdat de kou door merg en been gaat.

Hoe opent een skelet zijn voordeur?
Met zijn sleutelbeen.

Waar brengen zombies graag hun vakantie door?
Aan de Dode Zee.

Welke processie wil een vampier voor geen geld van de wereld missen?
De Bloedprocessie in Brugge.

Voor welke mensen hebben vampiers een voorkeur?
Voor mensen met een hoge bloeddruk.

Waar in New York woont Dracula?
In de Vampire State Building.

Welk is het lievelingsfruit van een vampier?
Een nek-tarine.

Wanneer heb je gegarandeerd pech als je een zwarte kat tegenkomt?
Wanneer je een muis bent.

Wat krijg je als een heksenkat van een vliegende bezem valt?
Een katastrofe.

Wat is het verschil tussen een bezem en een pompoen?
Heb je al eens bezemsoep gegeten?

Waarom vliegt een heks over de berg heen?
Omdat ze er niet onderdoor kan.

Waarvoor gebruiken heksen een potloodslijper?
Om hun punthoeden scherp te houden.

Hoe wordt een heks op school getest?
Ze moet een heksamen afl eggen.

Waarom vliegen heksen op een bezem?
Omdat een stofzuiger veel te zwaar is. Haha
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Vergunning FOD BiZa 16.1055.04 Autorisation SPF Intérieur 

Securitas Business Game 2017 
Are you ready for a challenge? 
Are you a Master student? Want to know more about the dynamic 

world of security and safety? Participate in our Securitas Business 

Game, and experience together with other Master students the 
diverse and ever-changing security sector first hand. 
 

When? 7th November 2017 
 15h – 19h30 

Where? Securitas Academy 
 110 Zone1 Research Park 
 1731 Zellik 
 
Registrations and more info:   
 
 

Win a Smart 
Watch! 
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Roland Berger Recruiting Dinner 
[Only MA1 and MA2 students] 

 

Want to learn how to build great companies or develop a country as a whole? 
Want to turn around an industry like financial services, energy, chemistry, 
aerospace, …? 
Want to work with leading decision makers? 
Want to develop yourself and work on thrilling topics? 
In one sentence, do you share our DNA? 

Then, join us! 
 

We organize a recruiting dinner for selected candidates to provide them with more 
insights into strategy consulting and day-to-day working life at Roland Berger: 

WHEN: Monday, November 20th, 2017 

HOW: To subscribe, send an e-mail with your CV to 
recruiting.career@rolandberger.com before Monday November 6th. 
We will come back to you shortly to confirm your attendance. 

WHERE: 't Zwarte Schaap, Boekhandelstraat 5, 3000 Leuven 
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Bruggen
Verbind deze eilanden met bruggen zodat ieder eiland 

bereikt kan worden door een ander eiland. Ieder eiland heeft 
het aantal bruggen als zijn nummer. Je mag eilanden enkel  

horizontaal en verticaal verbinden. Bruggen mogen nooit kruisen, 
maar er mogen wel meerdere bruggen zijn tussen 2 eilanden.  

Spelletjes

Raadsel van de week

Een man zit gevangen in een kamer. De kamer heeft twee mogelijke uitgangen 
namelijk 2 deuren. Door de eerste deur kom je in een kamer gemaakt van bolle 
glazen die werken als één groot vergrootglas. De blakende zon verbrandt alles 
wat zich in deze kamer bevindt in enkele seconden tot een hoopje as. Door de 
tweede deur vind je een vuurspuwende draak. Hoe ontsnapt de man? 

Weet je het antwoord? Mail dan naar raadsel@vtk.be en wie weet win je wel 
een Fnac bon. 

De winnaar van de kleurplaat van vorige week is Emily Gyselinck. Zij mag haar 
Fnac bon komen ophalen op blok 6.
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