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Het Bakske
Beste lezer,
Door de huidige maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om deels terug
over te schakelen naar online evenementen. Laat je dit zeker niet tegen
houden om toch deel te nemen zodat we er samen het beste van kunnen maken!
We verwelkomen jullie wel nog altijd graag fysiek op onze wijn- en kaasavond en
sport van de maand!
Kusjes
De redactie

ZONDAG
MAANDAG

20u00

Leren Leren Univ-Editie: Panelgesprek

DINSDAG

18u00

Wijn- & kaasavond

WOENSDAG

16u30

Landgraaf Apolloon, LBK & VTK

18u30

Sector Night Computer Science

Online

18u30

Sector Night Mechanical Engineering

Online

Wekelijks loopje

Blok 6

DONDERDAG 21u00
VRIJDAG

Online

Theokot
Bodart parking

Praeseswoordje - beheermeme
Bram was deze week te laat met het insturen van zijn tekstje, dus
wordt het vervangen door een mooie meme van onze beheerder.

Bram Devriese
Praeses VTK ’21-‘22

Vicewoordje
Er bestaan twee soorten mensen. Mensen die ananas op een pizza eten en
mensen die daar niks van moeten weten. Mensen die eerst de cornflakes in
hun kommetje doen en mensen die beginnen met de melk. Mensen die het hele
semester lang al hun lessen bijhouden of mensen die in december beginnen te
stressen en dan pas voor de eerste keer hun boeken open doen. Mensen die
meteen opstaan wanneer hun wekker afgaat en mensen die het niet kunnen
laten te snoozen. Mensen die hun blik niet van p.392 in hun codex losmaken en
mensen die nu sad zijn dat ze zich voor lange tijd niet meer kunnen uitkleden
tijdens Der Pappenheimer omwille van het cantusverbod. Mensen die hun
spaghetti snijden en mensen die toch maar een lepel gebruiken om de sliertjes
op te rollen. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik in elke stelling in de tweede
categorie val. Nu kennen jullie mij weer wat beter, maar mijn punt is vooral het
volgende.
Er zijn namelijk mensen die nu al opgaan in de sfeer die Kerstmis met zich
meebrengt. Ook hier hoor ik niet bij. We vergeten nog één andere dag in
december, eentje die ook gekenmerkt wordt door een man met een baard
en veel cadeautjes. Op 6 december vieren we namelijk de goedheilig man
Sinterklaas. En ik wil bij deze een stem zijn voor alle mensen die vinden dat
we dus ook pas vanaf 7 december onze kerstboom weer mogen opzetten
en ongegeneerd 'All I Want for Christmas is You' mogen meebrullen. Er is
een tijd voor de kerstman en er is een tijd voor de Sint en momenteel
bevinden we ons wederom in die tweede categorie. Kunnen we daarom
gezamenlijk afspreken dat we voorlopig nog nicnacjes eten en tijdens
studeerpauzes een aflevering van het goede oude 'Dag Sinterklaasje'
kijken? Ik dank jullie allen bij voorbaat. Ga nu allen heen in vrede.
x'jes
Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK ’21-‘22
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Openingsuren

Memes

MA 29/11: Leren Leren Univ-Editie: Panelgesprek | 20u00 |
Online

Weet je niet goed hoe je je moet voorbereiden op een monstercursus zoals
Algemene en Technische Scheikunde? Zegt een vrijlichaamsdiagram je nog
steeds niet zo veel? Weet je niet goed wat je moet verwachten van de
examens aan de universiteit? Geen stress, want met ‘Leren Leren: UnivEditie’ zullen we er alles aan doen om je klaar te stomen voor je eerste
examenperiode!
Dit evenement bestaat uit een online panelgesprek waarbij je de kans krijgt
om vragen te stellen aan en uitleg te krijgen van alle hulpkanalen die voor
je klaar staan (RiVers, monitoraat, dienst studieadvies van KUL). Je kan
vakspecifieke vragen of vragen rond je studiemethode stellen, maar je kan
ook anoniem je persoonlijke vragen insturen.
Praktisch: maandag 29/11/2021 van 20u00 tot 21u00. De link vind je in het
Facebookevenement en in de mail die je op voorhand zult ontvangen.
Inschrijven is verplicht en kan via: on.vtk.be/llue

Events

DI 30/11: Wijn- & kaasavond | 18u00 | Theokot
Komende dinsdag organiseert Theokot een heuse wijn- & kaasavond! Ontpop
jij jezelf tot dé wijnkenner van jouw vriendengroep? Of wie weet ben je wel gek
op een heerlijke smeuïge kaas. Inschrijven is verplicht, de link hiervoor komt
snel in het Facebookevenement. Laat die kaasplanken maar komen!

WO 01/12: ExplorEY Dinners | 18u30 | Leuven
Final-year student? Join us at one of the ExplorEY Dinners of your choice:
Finance, Tax & Legal or Strategy & Consulting and get to know EY colleagues
at a fun and cozy dinner. This is your chance to ask all your burning
questions and start building your network. More info and registration at
https://www.ey.com/en_be/careers/events. ‘
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Events

WO 01/12: Landgraaf Apolloon, LBK & VTK | 16u40 | Parking
Bodart

Beste vrienden van de sneeuwsport!
Het is zover! De drie Heverleese kringen slaan de handen in elkaar voor een
bangelijke, onvergetelijke sneeuwavond!
Als je van skiën of snowboarden houdt en je kan niet meer wachten tot de
lesvrije week, dan komt deze avond perfect uit voor je!
Voor een spotprijs van 25 euro gaan Apolloon, LBK en VTK samen naar
Landgraaf om ons nog eens helemaal uit te leven in de wereld van de
sneeuw. In die prijs is de bus heen en terug én de skipas inbegrepen. Eigen
materiaal kan mee met de bus! Heb je geen materiaal? Geen probleem!
Voor 14 euro kan je dat ter plekke huren (ski’s of snowboard, schoenen en
helm). Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt!
Vertrek:
Plaats: Parking Bodart (Veilingweg, 3001 Leuven)
Verzamelen om 16.30u! Vertrekken om 17u
Terugkomst wordt verwacht tegen 00u30.
Tot dan!

Events

DO 02/12: Sector Night Mechanical Engineering | 18u30 | Online
Heb je een passie voor staal, tandwielen en alles met machines? Of wil je
graag weten wat je later allemaal kan betekenen voor een bedrijf in deze
sector?
Dan ben je zeker welkom op de Sector Night Mechanical Engineering. Op deze
avond nodigen we vier bedrijven afkomstig uit de mechanische sector uit om
hun deel van deze diverse sector te presenteren. Naast de presentaties is er
ook tijd voorzien om vragen te stellen aan de bedrijven.
Deelnemende bedrijven:
Toyota
ExxonMobil
Sweco
Atlas Copco
Inschrijven is verplicht en kan via deze link https://on.vtk.be/SNmech
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Events

DO 02/12: Sector Night Computer Science | 18u30 | Online
Heb je een zekere interesse in computers en alles wat ermee te maken
heeft? Of wil je graag weten wat je later allemaal kan betekenen voor een
bedrijf in deze sector?
Dan ben je zeker welkom op de Sector Night Computer Science. Op deze
avond nodigen we vier bedrijven afkomstig uit deze sector uit om hun deel
van deze diverse sector te presenteren. Naast de presentaties is er ook tijd
voorzien om vragen te stellen aan de bedrijven.
Deelnemende bedrijven:
Deloitte
Dataminded
Exellys
Inschrijven is verplicht en kan via deze link: https://on.vtk.be/SNcs

Berichten

DO 02/12: Wekelijks loopje | 21u00 | Blok 6
Nog niet mee geweest dit semester met ons wekelijks loopje? Dan is het de
moment om nog eens te joinen om te zien hoe leuk het is!
Echt letterlijk iedereen is welkom! We splitsen ter plaatse op in groepjes
naargelang afstand en tempo (deze week is er bijvoorbeeld een groep die wat
sneller loopt, 5.45min/km, maar ook een groep die veel trager dan 10km/u
loopt dus deze week echt geen pressure). Heel veel mensen komen alleen en
dan gaan we daarna nog eentje drinken in de Spuye met degene die willen!
Sfeer gegarandeerd!
See you all donderdag!!

Technology Day, Audit & Assurance Masterclass, Finance Day
| Zaventem

Eager to gain invaluable knowledge about the way businesses work and
tackle complex problems? Graduating in 2022 or 2023? Then one of Deloitte's
December events might be perfect for you. Register now and find your fit at
Deloitte.
www.deloitte.com/be/discover-our-opportunities
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Events

De 'lachwekkendste online post van de week'-award
Elke week plukt de redactie een uitspraak van het internet die bij menig
tijdlijnlezer een lach op het gezicht heeft getoverd. De auteur van de post in
kwestie krijgt, naast eeuwige roem in dit Bakske, de eervolle ‘lachwekkendste
online post van de week’-award.

Vier jaar geleden is het ondertussen, dat voor het eerst openbaar werd
gemaakt dat televisiemaker en acteur Bart De Pauw beschuldigd werd van
grensoverschrijdend gedrag en stalking. Een onmiddellijke stopzetting van
zijn samenwerking met de VRT volgde; het begin van een lang proces, dat
pas vorige week besloten werd met een voorwaardelijke celstraf van zes
maanden. “WA ne cinema allemaal” kun je denken, een gedachtegang die
ik ook veelvuldig in de HLN-comments gelezen heb. Zo dacht ook Pascal,
awardwinnend schrijver van de lachwekkendste (lees: achterlijkste) post
die ik deze week in de commentsection aantrof.
Pfieuw, a whole lot to unpack here. Ik ga ervan uit dat je geen woordenboek
bezit, Pascal, waardoor je bij twijfel over de definitie van het werkwoord
‘acteren’ gewoon best eens naar de online Dikke Van Dale surft. Misschien
ook eens de functieomschrijving van een ‘stylist op set’ opzoeken, nu je
toch bezig bent. Mij lijkt het alleszins voordeliger om je internetconnectie,
die je met je zuurverdiende centen betaalt, te gebruiken om jezelf te
verrijken met kennis en niet om je gal te spuwen op Facebook.

WG Redactie

De 'lachwekkendste online post van de week'-award
(vervolg)
Dat terzijde, laten we even stellen dat deze dame ook buiten haar rollen
een eerder onthullende kledingstijl verkiest. Dan zal ze het inderdaad niet
zo erg vinden om in een uur maar liefst 70 grensoverschrijdende berichten
te ontvangen. Dan zal ze de 60 euro die ze wekelijks aan haar psycholoog
betaalt om te leren omgaan met de mentale zwaarte die grensoverschrijdend
gedrag en stalking met zich meebrengen, ook wel niet zo erg vinden. Dan
vraagt ze erom.
Ondertussen werd de klacht van Maaike Cafmeyer ongegrond verklaard, wat
niet afdoet aan de ervaringen die zij en de vijf wél geaccepteerde vrouwen
in het proces hebben gehad. Al bij al, Pascal; je hebt geluk dat je niet je
mond hebt gehouden over een onderwerp waar je duidelijk niets over weet.
Op die manier had je onze award niet gekregen en had je mij niet, al was het
uit pure miserie, doen gieren van het lachen. Proficiat!
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WG Redactie

Maud Vanhauwaert - WIJ ZIJN EVENWIJDIG
Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt
‘wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het
oneindige, laten we rennen’_
Zullen we wachten? Zullen we wachten
tot de kinderen groot zijn en de aardbeien
rood, ze zijn te bleek nog, te klein, te hard.
Zullen we wachten tot de avond valt
en de nacht waarover wij nog een keer
willen slapen _
Ze haakt haar arm in de mijne tot een lemniscaat _
Zullen we wachten op een eerste stap
zo reusachtig dat je makkelijk een tent
tussen onze benen spant
waarin nieuwe kinderen kamperen,
aardbeien rijpen en niemand nog buiten
de zomer kan _
En we rennen. Met onze armen
zwaaien wij een maat die bij ons past _

Gedicht

Spelletjes

Connect the dots
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Spelletjes

Zweedse puzzel
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Raadsel van de week
Welke tafels hebben geen poten?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Abraham Belderbos en mag zijn prijs komen
ophalen op Blok 6!

SOCIAL MEDIA
WEBSITE
De website verzamelt alle info die je nodig hebt. Hier vind je alle
evenementen, jobadvertenties, foto’s, Bakskes, Ir.Reëels, ... Ook
kan je via de site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot
reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te komen shiften!

instagram
Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de afgelopen
evenementen in het licht te zetten en je af en toe een blik achter de
schermen of tijdens een evenement te geven. Volg ons dus zeker op
Insta als je op de hoogte wil blijven en je graag leuke sfeer fotootjes
ziet passeren!

FACEBOOK
Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de hoogte van
alle evenementen! Hier zal je naast de Bakskes, de foto’s van de
afgelopen evenementen en andere nuttige informatie kunnen
vinden.

