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Nog een laatste keer dit semester uw vriend op maandag.

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u  Happy hour              ‘t ElixIr

20u       De Slimste Ingenieur ter Wereld     MTC 

12u30 VTK Bureau 6  Elec B91.100
20u Kerstcantus for life Waaiberg

Beste lezer

Helaas, wij brengen u deze week 
de laatste editie van dit semester. 
De kerstboom is gezet en de 
bib zit vol. We weten allemaal 
wat dat betekent. De blok komt 
eraan. Houd die tranen echter 
nog even voor later en troost u 
met dit laatste Bakske, speciaal 
voor u met extra cartoons en 
spelletjes (lees: studieontwijkend 
materiaal).

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Vorig jaar bracht Music For Life maar liefst 
5.102.730 euro op. VTK draagt ook zijn 

steentje bij!

18u30 Theokot Kerstdiner Theokot
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Vicewoordje
Vriendjes, vriendinnetjes

Mijn laatste tekstje van het jaar *snifsnif*, maar niet getreurd, 
in het 2e semester ben ik er weer!

Ik hoop dat Sinterklaas afgelopen week veel lekker heeft 
gebracht, en ook veel cadeautjes, want aan deze dingen 
moeten we ons optrekken in deze tijden.

De blok staat weer voor de deur, dus ik ga jullie niet te lang 
afleiden! Profiteer er nog eens goed van, misschien op onze 

Kerstcantus tvv het goede doel?

Ten slotte wil ik ook nog eens alle medewerkers van het 1e semester bedanken! Ik heb 
op moment van schrijven reeds 1432 medewerkersbonnetjes uitgedeeld, indrukwekkend!

Verder ook nog een speciale vermelding voor Simon Tullen, hij is met 54 shiftjes toch wel 
de held van dit 1e semester!

Toedelssssss

Jurgen

Praeseswoordje
Beste kindertjes

Een droom is uitgekomen! Ik ben deze week op pad mogen 
gaan met mijn mooie pieten, als de goedheilige man. Ik heb 
namelijk altijd een unieke affectie gehad voor deze man. Ik 
wist namelijk al reeds heel vroeg in de lagere school dat de 
Sint niet echt was, waardoor een bepaald stuk uit mijn jeugd 
ontbreekt. In mijn jeugd ontbraken er wel meerdere dingen, 
maar voor we hier allemaal aan het wenen zijn, gaan we naar 
de corebussiness van de Sint, namelijk snoepgoed. ^^

Mijn buik staat op springen van al die chocolade en koekjes 
waar ik niet kon van afblijven. Buiten donderdagvoormiddag, toen heb ik niets gegeten 
van het snoepgoed, omdat een bepaalde activiteit van de avond/ochtend ervoor dat 
belemmerde. #OokDeSintHeeftSomsEenZwareKater ;) 

Na een week rond te lopen met zo’n gigarok, snap ik wel waarom sommige meisjes graag 
jurkjes dragen. Het gemak en frisheid is van onschatbare waarde! Jongens, het proberen 
waard! Fris hoeft het volgende week alleszins niet te zijn, aangezien we ons samen zullen 
verwarmen op een cantus ter ere van de warmste week voor Music For Life. Mocht je het 
toch koud krijgen, een warme knuffel kan je altijd bij Jurgen en mij vinden. 

De Sint
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30 - 14U30 12U30-14U 22U - ...
Dinsdag    10U30 - 14U30        GESLOTEN/CLOSED  22U - ...
Woensdag    10U30 - 14U30 12U30-14U & 18U-19U     22U - ...
Donderdag    10U30 - 14U30 12U30-14U & 18U-19U 22U - ...
Vrijdag    10U30 - 14U30 GESLOTEN/CLOSED    GESLOTEN/CLOSED 

Cursusdienst 

_Nederlands_ 

Deze week volgen onze laatste 
openingsmomenten, en doen we een 
uitverkoop. Alles wat we nog in stock 
hebben wordt nog verkocht, maar er 
wordt niets meer bijbesteld. Kijk dus zeker 
na of je al je cursusmateriaal hebt, en of 
je rekenmachientje nog werkt.

_English_

This week, our last openings commence, 
and we are holding a closing sale. All 
books we still have will be sold, but no 
new ones will be ordered. Make sure that 
you have all your study material, and 
check whether your calculator still works.
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Evenementen

wo
14

Kerstcantus For Life
WAAIBERG  | 20U

Het jaar en het semester 
naderen hun einde. Dat is heel triest, want 
we gaan onze vriendjes en vriendinnetjes 
een tijd moeten missen, de examens 
staan voor de deur, er zijn weer een hele 
hoop goede voornemens niet behaald, 
… MAAR: er zijn ook leuke kanten 
aan december, zoals winter en kerst!! 
Daarom brengen we de kerstsfeer naar 
boven en organiseren een superzalige 
kerstcantus, zodat we nog een keer met 
al onze vrienden samen een avondje 
kunnen doorbrengen. Dit jaar gaat het 
inkombedrag van elk ticket integraal 
naar Music For Life. Als goede doel 
kozen we Fonds Dieter, dat ondersteuning 
biedt aan kansarme jongeren die graag 
willen studeren. Als burgerlijk ingenieurs 
(architecten) weten we allemaal wel hoe 
belangrijk het is dat je steun krijgt uit je 
omgeving, dit naast motivatie en aanleg. 
Op deze manier willen we daar ons 
steentje aan bijdragen.

Er komen nog speciale acties zodat jullie 
het goede doel nog meer kunnen steunen. 
Hou dus zeker het facebookevent in het 
oog. 

Deuren: 20u  Io Vivat 20u 30  
Prijzen L/NL: B: €11/15 W: €4/6

VVK vanaf woensdag 7 december tijdens 
de middag in het Theokot.

wo
14

VTK Bureau 6
ELEC B91.100 | 12U30-14U

Kersteditie!

Voor de laatste keer dit semester komen 
we samen in onze queeste het onderwijs 
aan onze faculteit steeds beter mogelijk 
te maken. Om het leed van de naderende 
blok een beetje te verzachten, maken 
we er een extra speciale kersteditie van! 
Verwacht je deze keer dus niet enkel aan 
het vaste drankje en broodje. Inschrijven 
kan via on.vtk.be/bureau!
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Berichten

IAESTE
The answers of last week IAESTE puzzle 
are:

- Colombia 
- USA 
- India 
- Kenia

These are countries that students went 
to this summer for an amazing internship 
with IAESTE. Are you also interested to go 
abroad with IAESTE? And do you already 
know which countrie(s) you want to go 
to?

You can fi ll in the A-form on our website, 
to indicate your bachelor/master degree 
and your countries of interest. This is 
not obligatory but it helps us to estimate 
the demand for certain internships and 
countries.

For more information, check out our 
facebook page or our website!

facebook.com/iaeste.belgium.leuven
http://www.iaeste.be

Enquête ijkingstoets
Afgelopen weekend plaatste VTK 
Onderwijs een enquête op Toledo. 
Deze melding is je misschien ontgaan 
tussen alle andere berichten. Daarom 
vestigen we er via deze weg nogmaals 
je aandacht op. Het is immers erg 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
de enquête invullen, aangezien we op 
deze manier willen peilen naar jullie 
mening over mogelijke hervormingen van 
de ijkingstoets. Blijft alles zoals het is, 
keren we terug naar het oorspronkelijke 
bindende toelatingsexamen, of voert de 
faculteit een tussenvorm in? Jouw mening 
telt, laat ze dus horen en vul onze enquête 
in!  Je vindt ze op de ‘VTK Onderwijs’ 
community tussen je vakken op Toledo.

WIL JE ZELF GRAAG EEN SPEECH VOOR ONAFHANKELIJKHEID, DIEPZINNIGE 
POËZIE OF EEN SPOTTED: VTK INSTUREN? 1 ADRES: BAKSKE@VTK.BE
WIL JE ZELF GRAAG EEN SPEECH VOOR ONAFHANKELIJKHEID, DIEPZINNIGE 
POËZIE OF EEN SPOTTED: VTK INSTUREN? 1 ADRES: BAKSKE@VTK.BE
WIL JE ZELF GRAAG EEN SPEECH VOOR ONAFHANKELIJKHEID, DIEPZINNIGE 
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De voorbije week kwam de Sint op bezoek!
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Vacature studentenjob pedagogische hulp 

Voor een blinde student uit de master 
communicatiewetenschappen zijn wij 
op zoek naar een jobstudent die de 
student inhoudelijk kan ondersteunen bij 
de uitwerking van zijn masterproef (o.a. 
statistische dataverwerking) .

Heb je interesse in deze vacature, mail 
dan naar hilde.gyns@kuleuven.be. 
Gelieve steeds het vacaturenummer in 
het onderwerp van de email te vermelden!

Periode
14/11/2016 - 31/12/2017

Plaats tewerkstelling
Leuven, België

Omschrijving werkgever
Dienst Studeren en Functiebeperking

Uren
2 à 4u/week; overeen te komen, kan 
wisselen volgens de noden (grote 
fl exibiliteit vereist)

Taakomschrijving
Student master  Communicatie- 
wetenschappen met visuele functie-
beperking vraagt vakinhoudelijke 
begeleiding voor statistische verwerking
masterproef.

Onderwerp masterproef: “Perceptie van 
terrorismedreiging”.

Pedagogische helper zal bij het hele 
onderzoek betrokken worden en is dus 
bij voorkeur ook nog beschikbaar in het 
eerste semester van

academiejaar 2017-2018 (tot ca. 
31/12/2017 of zoals overeen te komen).

Profiel
Voorkeur voor student Sociale 
Wetenschappen. Belangrijkste pluspunt 
is vertrouwdheid met statistische 
programma R. Nauwkeurig werken en 
goede pc-vaardigheid zijn vereist.

Vergoeding
10,20 €/uur

Contactpersoon
Hilde Gyns, hilde.gyns@kuleuven.be
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Arenbergbibliotheek 

Blokken in Leuven 
Tijdens Blokken in Leuven XXL (01/12/2016 
- 31/01/2017) verruimt Campusbibliotheek 
Arenberg haar openingsuren: weekdagen: 
8u30 - 24u00; weekend -en feestdagen: 
9u00 - 22u00. 

Vanaf maandag 26 december 2016 is 
de hele bibliotheek ‘stille ruimte’. Enkel 
drank in afsluitbare flesjes is toegelaten 
in de bibliotheek. In de cafetaria en de 
inkomhal kan je eten en drinken. 

Alma voorziet vanaf maandag 5 
december 2016 een foodcorner in de 
cafetaria. Enkel cash betaling is mogelijk.

Openingsuren foodcorner: ma.-zat. 11u45 
– 13u45 en van 14u15 – 19u15; zon. 11u45 
– 15u15. 

Toegang Celestijnenlaan
De CBA-raad heeft beslist dat vanaf 
maandag 21 november Campusbibliotheek 
Arenberg niet meer toegankelijk zal zijn via 
de toegang aan de kant van de Croylaan. 
Het traliehek zal tijdelijk gesloten worden 
in een testfase van onbepaalde duur. De 
reden hiervoor is dat de in- en uitstroom 

van voetgangers en fietsen tot gevaarlijke 
situaties leidt, met reeds een aantal 
ongevallen als gevolg.

In samenwerking met Technische Diensten 
en de Dienst VGM wordt gewerkt aan 
een definitieve veilige situatie.

Kladpapier
CBA kan niet voldoen aan de grote vraag 
voor kladpapier. Aan de balie worden 
cursusblokken (geruit en gelijnd) verkocht 
aan €1,50.

Cursusblokken op CuDi aan 1,10 euro! 
Nog 1 week, zonder reservatie! (nvdr)

Cashless bibliotheek 
In het kader van de cashless 
bibliotheek vragen wij om voortaan 
bibliotheekbetalingen (maningskosten, 
IBL- en documentleverantie, dag- en 
jaarkaarten, kladblokken, …) te betalen met 
bankkaart of per overschrijving. Hierdoor 
hebben we de wisselgeldautomaat 
weggehaald. Vanaf 1 januari 2017 is 
het mogelijk om ook kosten gemaakt in 
andere bibliotheken, cashless te betalen 
in eender welke KU Leuven-bibliotheek.

Voor meer informatie zie:

Website: https://bib.kuleuven.be/2bergen/cba

Facebookpagina: https://www.facebook.com/CampusbibliotheekArenbergKULeuven



Ontspanning

Binairo

Uitleg: Vul elk vakje in zodat elke rij en kolom evenveel enen als nullen bevat. Er mogen 
niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden 
geplaatst. Ook moet elke rij en elke kolom uniek zijn.

Raadsel
Aangezien dit de laatste editie van het Bakske is dit semester, is er helaas geen raadsel.

Het antwoord van vorige week was ‘Plaats 71’. Elisabeth De Clercq wist dit en mag haar 
duoticket komen afhalen op blok 6.

9122016 BinairePuzzel.net

http://www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=3971&grootte=4 1/1



Nonogram
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