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Het Bakske
Beste lezer,
Na maandenlang snakken naar ons wekelijks literair hoogtepunt dat het Bakske is
zijn we weer terug. Als je zelf interesse hebt om iets bij te dragen aan het Bakske
of de Ir.Reëel; voeg je dan zeker toe aan onze Facebookgroep 'Werkgroep Redactie
VTK'. Geen interesse in schrijven, maar wel eerder het sportieve type, kom dan
zeker mee trainen op de eerste looptraining van het academiejaar. De eerstejaars
onder ons kunnen dan weer terecht op één van de vele onthaalactiviteiten. Ten
slotte kunnen we allemaal samen gaan feesten op de Kick Off TD met Ekonomika.
Tot dan, de redactie
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Praeseswoordje
Dat het einde van de Leuvense zomerslaap in zicht
is, kan men makkelijk waarnemen. Leuven wordt overspoeld door overvolle auto’s die zich doorheen het circulatieplan een weg banen naar het nieuwe kot van zoon- of dochterlief. Studenten ruilen hun strandstoel aan het zwembad in voor
hun bureaustoel op kot, genieten terug van hun vertrouwde Stella in
plaats van een exotische cocktail en herontdekken het morning-after
gevoel na een uit de hand gelopen avond in hun favoriete fakbar ’t ElixIr.
Het nieuwe jaar heeft alvast een schitterende start gekregen. Met dichtvallende
ogen en een chronisch tekort aan slaap schrijf ik op het einde van onze onthaaldagen mijn eerste praesestekstje. De afgelopen dagen waren de perfecte
kick-off van een prachtig academiejaar. Het is een eer om jullie te mogen (her)
verwelkomen in ons mooi Heverlee, waar VTK klaarstaat met een onvergetelijke
onthaalweek. Spring strikken is ons jammer genoeg niet gelukt, maar laat ons
eerlijk zijn, iedereen keek toch enkel en alleen naar Jelle Cleymans. En ja hoor,
woensdag is hij volledig van ons! Herbeleef je jeugdcrush in Alma 2 tijdens onze
geweldige Kick-Off TD!
Je zou het bijna vergeten in deze drukke periode, maar binnen een maand is het
al zover: de mooiste 24 uren van het jaar, die we dit jaar opnieuw winnend gaan
afsluiten! Nadat we Apolloon vorig jaar de zege hebben gegund, zal de beker
terugkomen naar waar hij thuishoort, naar de kring met de beste lopers en de
meest fanatieke supporters! Trek die loopschoenen aan, warm die stem op, en
RETRIEVE THE HOLY GRAIL op 22 en 23 oktober!
Geniet van deze zorgeloze tijden en hopelijk tot snel!
Daphne, Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
Aan alle eerstejaartjes die voor ’t eerst zijn geland in het prachtige Leuven, proficiat! Aan alle ouderejaars die nog ijverig naar de lessen gaan en een Bakske hebben
meegenomen, ook proficiat! Ik wil jullie hier uitgebreid welkom heten in het studentenparadijs dat Leuven is. Mijn naam is Jarrit Thys, jullie nieuwe intelligente,
toffe en knappe vice-praeses! (Over dat knappe mogen jullie zelf oordelen aan de
hand van de geforceerde geposeerde foto) Ik ben de paljassende versie van de
praeses, spreek me maar eens aan als jullie mij zien passeren!
Gisteren hebben we het nieuwe academiejaar ingezet met een knallende openingsavond! Op het moment dat jullie dit lezen zal ik wellicht daardoor ergens aan het
kateren zijn. Voor zij die het hebben gemist, er staat ook nog een provinciezuip
en een knallende Kick-Off TD in Alma 2 te wachten deze week!
Voor de groentjes van de hoop zijn er ook nog exclusieve activiteiten in
deze onthaalweek die je kan terugvinden in dit magnifiek Bakske. Ik
geef jullie één enkele tip mee: doe zoveel mogelijk evenementen mee als je kan. En ook nog een obligatie: zuip Antwerpen
naar de overwinning zodat we het helse regime van de
Limburgers kunnen neerhalen!
Jarrit, Vice-praeses VTK 2019-2020

CuDi

Cursusdienst

Een lading nieuwe cursussen staat op jou te wachten! Vergeet je
boeken niet te reserveren op de site en kom langs tijdens de openingsuren voor jouw jaar. Het heeft geen zin om eerder te komen, want door de
enorme voorraad kunnen wij niet aan de boeken van de jaren die later in de
week op de planning staan. Je krijgt ze dus niet mee. Je kan je studentenkaart scannen aan de ingang van het Theokot en daarna binnenkomen.
Probeer zo veel mogelijk om op de rustige momenten langs te komen (14u30-15u30,
16u30-17u30 en na 19u00), dan is de kans kleiner dat je lang moet aanschuiven. Op
de site kan je ook altijd zien hoe veel mensen er momenteel in de wachtrij staan.
Denk aan het milieu en neem zelf een zak of een tas mee om je boeken mee naar
huis te nemen!
Openingsuren:
Maandag 23/09: -17u00-18u15: Eerstejaars burgie met familienaam A-D
-18u15-19u30: Eerstejaars burgie met familienaam E-L
-19u30-20u30: Eerstejaars archie
-20u30-21u45: Eerstejaars burgie met familienaam M-S
-21u45-23u00: Eerstejaars burgie met familienaam T-Z
Dinsdag 24/09: -10u30-12u30: Eerstejaars + derdejaars burgie & archie
-12u30-20u00: Derdejaars burgie & archie
Woensdag 25/09: 12u30-20u00: Tweedejaars burgie & archie
Donderdag 26/09: -12u30-19u00: Masterstudenten
Vrijdag 27/09: GESLOTEN
Vanaf week 2 is het Theokot zelf ook weer open! Daarnaast kan je je studentenkaart
terug binnen scannen en liggen alle boeken weer in het cudikot. Onze openingsuren
verschijnen wekelijks op de site. Bij vragen of problemen mag je altijd mailen naar
cursusdienst@vtk.be!
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DI 24: Eerstejaarsfietszoektocht | Grasveld Alma 3 | 16u00

Als nieuwe student in een stad als Leuven is je weg vinden niet altijd even
gemakkelijk. De eerstejaarsfietszoektocht is daarom de perfecte gelegenheid om
in kleine, ter plekke samengestelde groepjes de belangrijkste plekjes voor burgies
en archies te verkennen! Om Leuven maximaal te kunnen ontdekken werken we
in 2 shiften, één om 16u15 en één om 18u15.
Inschrijven is verplicht en kan op de site van VTK of via het facebookevenement.
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Omdat zelf koken als eerstejaar misschien nog niet zo goed lukt, hebben we een
BBQ voorzien waar jullie lekker kunnen smullen samen met een heleboel andere
eerstejaars! Dit natuurlijk aan een studentikoze prijs: 3 euro voor 2 vleesjes of 4
euro voor 3 vleesjes. Voor vegetariërs is het eveneens 3 euro. Daarnaast kan je ook
genieten van een pintje of een glaasje frisdrank aan slechts 0,50 euro.
Er zijn twee eetshiften: eentje rond 18u00 à 18u30 en eentje rond 19u30. Als je
deelneemt aan de tweede shift van de fietstocht (die om 18u15), zul je je dus
sowieso in de tweede eetshift moeten inschrijven! Inschrijven is verplicht en kan
op de site van VTK of via het facebookevenement.
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Het academiejaar is weer begonnen en dat betekent opnieuw een jaar vol
interessante discussies over thema’s als studiekostenbeheersing, indeling van
het academiejaar en herkansingsbeleid. Wie weet wat er dit jaar allemaal uit
de lucht komt gevallen... Wil je zelf deel uitmaken van het studentenstandpunt
van onze faculteit over tal van actuele onderwijstopics, kom dan zeker naar
ons eerste VTK Bureau! Als je vooraf inschrijft krijg je ook een gratis broodje
en drankje, wat wil je nog meer?

WO 25: Kickoff TD Ekonomika en VTK | Alma 2 | 22u00 | €5/6

Ook dit jaar vliegen we er de eerste woensdag van het academiejaar weer in
met de Kick-Off TD. Pak je vrienden mee, haal je dansschoenen boven en start
het semester met een knaller. Eén ding is zeker, Jelle Cleymans en zijn El
Bandido’s zullen dit jaar de show stelen! Hij neemt namelijk 2 special guests
mee die jou een onvergetelijke avond gaan bezorgen. Ticketverkoop dinsdagen woensdagmiddag tussen 12:30 en 14:00 in de hal van het Thermotechnisch
instituut, naast het Theokot. Als eerstejaars mag je met je Ekonomika- of
VTK-bandje gratis binnen! Dit bandje kan je maandagnamiddag tijdens de
boekenverkoop komen halen.

DO 26: Looptrainingen 24 urenloop | Atletiekpiste | 20u30

De legende van de Heilige Graal is een welbekend deel van de westerse
geschiedenis. Echter, vanaf nu zal deze legende ook deel uitmaken van de
geschiedenis van VTK! Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om
de mooiste beker van Leuven te bemachtigen; lopen om die schitterend
goudgele Heilige Graal de onze te maken. Om deze missie te volbrengen,
gaan we naast enthousiaste supporters ook razendsnelle lopers nodig
hebben.

Events

Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve
vrijdag) een looptraining voorzien. Na een periode van
vakantie en rust kan het ons allemaal wel eens deugd
doen om aan onze conditie te werken. Iedereen is dus

welkom, onafhankelijk van je sportief niveau of snelheid. Daarom bieden we
naast een intervaltraining en een snellere duurloop, ook een duurloop op
een rustiger tempo aan. Na elke training is er zelfs de mogelijkheid om jezelf
te testen op het rondje van de 24 urenloop en zo misschien het befaamde
VTK Speedyteam T-shirt te bemachtigen. Afspraak aan de ingang van de
atletiekpiste om 20u30 vanaf donderdag 26 september.
Let's retrieve the Holy Grail!
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|
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|
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Het halen van je boeken bij de cursusdienst, het inrichten van je kot, het
(her)ontdekken van de Leuvense pleziertjes en nog zo veel andere dingen:
het is alom geweten, de eerste week is een drukke week. Wil je tijdsefficiënt
zijn door sporten, chillen en bijpraten met je vrienden op een ludieke manier
te combineren? Kom dan zeker op donderdag 26 september naar ons
frisbeetoernooi tussen 16 en 20uur. Het zal mogelijk zijn een verfrissing en
versnapering te kopen ter plaatse. Inschrijflink staat in het bijhorend facebook
evenement. Locatie: de sportvelden V2, V4 en V5 (oud Rugbyveld tegenover
Alma).

ZO 29: International Cantus

|

Recup | 20u00 | €12/15

Songs,
beer,
friends
and
fun:
come
cantus
with
Liedjes, bier, vrienden en plezier: cantus mee met onze internationals!

us!

Come join us for the second international cantus of the year! Don’t worry if
you missed the first one, we explain everything from the ground up, and you
don’t need anything because we provide song booklets! If you have a codex
though, be sure to bring it.
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VOOR DE EERSTEJAARS:
Zit je voor het eerste jaar in Leuven en heb je geen idee hoe je moet beginnen aan
die gigantische berg cursussen? Lijkt het je wel handig om mensen te leren kennen
die notities hebben en je helpen aan oude examenvragen? Kom dan maandag 30
september 2019 om 20u00 naar Alma 3. Daar krijgen jullie een groepje bestaande
uit enkele toffe tweede- en/of derdejaars toegewezen als jullie peters en/of
meters die je graag het hele jaar door helpen met al je vragen. Je wordt samen
met je groepje naar een café op de Oude Markt gestuurd om te genieten van een
fris pintje samen met je peters en meters. Daarna zijn jullie welkom in onze fakbar
voor een gratis vat!
Inschrijven is verplicht en kan via de site van VTK of via het facebookevenement.
VOOR DE TWEEDE- & DERDEJAARS:
Het eerste jaar is een grote stap, dat weten jullie beter dan wie dan ook, dus
waarom help je de nieuwe lichting niet een beetje op weg? Ze zullen je heel
dankbaar zijn, daar ben ik zeker van.
Jullie worden verwacht op maandag 30 september 2019 om 19u30
in Alma 3, ietsje vóór de eerstejaars. Daar krijgen jullie een café
op de Oude Markt toegewezen waar de eerstejaars jullie even
zullen ontmoeten. Dan kunnen jullie samen met jullie groepje
eerstejaars genieten van een fris pintje, en later op de

l a t e r

Events

avond zijn jullie welkom in onze fakbar voor een gratis vat! Inschrijven is verplicht
en kan via de site van VTK of via het facebookevenement.

MA 30: Career Evening | Aula Erik Duval | 20u30 | Inschrijvenviade site

Get to know & brand yourself
Ben je een masterstudent en weet je nog niet goed hoe te beginnen aan de
zoektocht naar een eerste job of stage? Het juiste bedrijf vinden, solliciteren,
interviews, it's not all fun and games. Maar.. VTK Development is hier om jou te
helpen!
De eerste stap is het vinden van een bedrijf dat bij je interesses en werkstijl past.
Deze zoektocht begint bij jezelf: wat zijn je drijfveren, doelen, communicatiestijl?
Tijdens deze interactieve Career Evening helpen we je hier graag bij verder. Hierna
geven we je een heleboel tips en tricks om jezelf te verkopen met onder andere
een sterke elevator pitch. Je mag je verwachten aan heel wat nieuwe inzichten
over jezelf en tricks om je te verkopen.
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Existenz trapt het jaar af met Café Canapé! Kom lekker dansen op live-muziek of
geniet ervan vanuit de canapé met heerlijk Existenzbier in de hand. Je kan de hele
dag bij ons terecht voor sfeer, muziek, verfrissingen en een menu waar iedereen
honger van krijgt. Bovendien organiseren we voor de eerstejaars een picknick,
ideaal om je jaargenoten te leren kennen! Ook inschrijven voor de Existenzreis kan
op het Café. Hou zeker Facebook en onze website (www.existenz.be) in het oog!

|

Theokot

|

19u30

|

€6/8

Aan iedereen die gek is op sushi maar de bank niet wil kraken: VTK Cultuur heeft
dé oplossing!
Kom op woensdag 2/10 naar onze sushiworkshop en leer zelf lekkere maki, nigiri
en inside out rolls maken, en dat voor een spotgoedkoop prijsje. Meer info vind je
op de site en inschrijven kan op on.vtk.be/sushi.
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Drie maanden, zo lang is het al geleden dat we vorig jaar hebben afgesloten met
de finale cantus. Gelukkig zijn de herexamens achter de rug en is het cantus
seizoen weer geopend.
We beginnen het jaar met een fantastische Openingscantus. Om het nieuwe jaar
ook op een nieuwe noot te starten, introduceren we een nieuw concept BRING
YOUR OWN CUP cantus. Neem je eigen herbruikbare beker en krijg een euro
korting aan de kassa!

Events

PAL

Voor het 3de jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted Learning)
voor het vak Toegepaste Mechanica I. Dit project houdt in dat een groepje eerstejaarsstudenten (de tutees) een vijf à zes keer tijdens het semester samenkomt
met één of twee ouderejaarsstudenten (de tutors). Julie en Mante, het PAL-team
van dit jaar, zijn alvast helemaal klaar om er weer een topeditie van te maken.

Maar ... wij hebben jullie nodig!
Meer info over dit concept vind je door het scannen van onderstaande QR-code
(of surf naar on.vtk.be/pal). De inschrijvingslinks voor tutors en tutees komen later
online, deadline voor inschrijven is 10 oktober. Dit is tevens de dag waarop voor
tutors een tutoropleiding zal georganiseerd worden. Meer info hierover volgt later!

Berichten

YERA is een denktank van studenten die het energiethema op een neutrale en
gefundeerde manier wil verduidelijken voor een breed publiek door middel van
evenementen en artikels.
Vorig jaar was "Kernenergie Mythbusters" ons grootste evenement en ook dit jaar
zullen we interessante actuele thema's aankaarten. Hieronder kan je de inleiding
lezen van ons artikel: ‘Hoelang blijft het licht nog branden?’ Voor meer info over
onze evenementen en voor volledige artikels kan u altijd terecht op www.yera.be.
Het Belgische elektriciteitssysteem is de laatste tijd het onderwerp van menig
krantenartikel. Dit is niet zo vreemd aangezien we het laatste jaar in België niet stil
stonden. Zo komt hernieuwbare energie steeds meer in de belangstelling en sleutelt men aan de zogenaamde slimme meters. Interessant werd het pas echt toen
een aantal van onze trouwe kerncentrales vorige winter dienst weigerden. Het
was de bron van een hele reeks doemscenario’s die gingen van afschakelplannen
tot heuse black-outs. Uiteindelijk hebben we vorige winter toch niet zonder licht
gezeten en heeft niemand het koud gehad. We kunnen dus op onze twee oren
slapen en de kernuitstap kan geen probleem meer zijn. Toch fronsen er nog vele
wenkbrauwen wanneer dit onderwerp aan bod komt. Kunnen we dan niet gewoon
de markt zijn ding laten doen en het probleem zichzelf laten oplossen?

YERA verkoopt deze week bicky-burgers en bicky-balls voor 2 euro aan het
Theokot.
Maandag: 17u-20u
Dinsdag: 12u30-14u en 17u-19u
Eet zeker een hapje mee en steun YERA.

Berichten

Sportwerking VTK
Wij kunnen uit eigen ervaring zeggen dat het studentenleven door de combinatie
van de vele feestjes en veel studeren, nu eenmaal niet zo bevorderend is voor de
conditie. Een jammerlijke zaak natuurlijk, zeker omdat sport toch ook fantastisch
leuk kan zijn. Daarom organiseren we vanuit VTK vanalle supertoffe sportactiviteiten. Zo zijn er de interne competities: laagdrempelige voetbal, basketbal en
volleybal competities. Deze competities zijn vooral voor de fun, maar er valt ook
een vat te verdienen voor de winnaars. Daarnaast zijn er ook de VTK IFB ploegen,
waarbij je de eer van VTK mag verdedigen in wedstrijden tegen andere kringen en
peda’s. Wees wel op tijd met inschrijven voor deze competities! Verder organiseren
we ook nog een grote variatie aan open sportevenementen. Als laatste is er natuurlijk de 24 urenloop, bij uitstek het beste en spannendste evenement van het
jaar. Aangezien we jullie de komende weken al genoeg lastig gaan vallen over de
24 urenloop, ga ik hier niet verder over uitwijden.
Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten raad ik aan lid te worden van
de VTK Sport groep op facebook. Je kan ook meer info vinden op de VTK website
natuurlijk.
Groetjes van jullie VTK Sportteam,
Vincent, Charlotte en Lukas

Berichten

VTK Revue
Revue is een groep studenten die samen een volledige theatershow in elkaar
steekt. Alles doen we zelf: een verhaal schrijven, acteren, dansen, geluid en licht,
tickets verkopen, tot zelfs koken tijdens de repetities. Zie jij één van die dingen
wel zitten? Of wil je graag meedoen, maar weet je nog niet juist wat? Kom dan
tijdens de eerste week van het academiejaar zeker eens langs op onze stand in
de cursusdienst of de week nadien tijdens onze infomomenten:
- maandag 30 september, 12u45 (BOKU 03.22)
- dinsdag 1 oktober, 12u45 (BOKU 03.22)
- donderdag 3 oktober, 12u45 (BOKU 03.10)
Volg ons zeker op sociale media en op onze website voor een blik achter de
schermen of om als eerste op de hoogte te zijn van de ticketverkoop:
- Facebook: VTK Revue
- Instagram: vtkrevue
- revue.vtk.be

Berichten

Cultuurtips
WO 25: Depot Café | Het Depot | Gratis
Ook dit jaar zullen er regelmatig lokale en minder lokale indiebands te vinden
zijn in het Depot Café. Deze jonge bands geven een gratis concert en stellen hun
eigen nummers voor. Op woensdag is het de beurt aan I Am Oak, een Nederlands
folkband met Thijs Kuijken als frontman. Oorspronkelijk solo met banjo, heeft hij
zich nu omringd met een begeleidende entourage. Ze stellen hun nieuwe album
voor dat later in 2019 zijn release zal kennen.

VR 27 en ZA 28: Theatercollectief NOK: Roberto Zucco | 30

CC | €14 (20% korting met Cultuurkaart)

NOK is een groep van zeven jonge spelers-makers, die in 2019 samen afstudeerden
aan LUCA Drama. 'Roberto Zucco' schetst de op- en ondergang van een antiheld.
In vijftien taferelen – soms pijnlijk, vaak hilarisch – weet de jonge Zucco, ondanks
zijn gruweldaden, altijd sympathie op te wekken bij omstaanders én slachtoffers.
Wie struikelt over goed of kwaad, als er eindelijk iets beweegt?

Docu: De Slag om Leuven | Cinema Zed Vesalius

Deze voorstelling vol met aangrijpende archiefbeelden kadert binnen de 75ste
verjaardag van de Belgische bevrijding: De Slag om Leuven verweeft het brede
verhaal van WOII en alle belangrijke gebeurtenissen die zich voordoen op het
nationale en internationale strijdtoneel met het verhaal van Leuven. Het verhaal
wordt vanuit Leuvens perspectief verteld, maar dat neemt niet weg dat alle relevante thema’s aan bod komen: geopolitieke en militaire strategie, oorlogsschade,
hongersnood, totalitarisme, repressie, collaboratie en verzet, jodenvervolging,
vluchtelingen en bevrijding.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten?
Word dan lid van onze facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity
Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat
het ons weten op cultuur@vtk.be

Spelletjes

Sudoku makkelijk

Spelletjes

Raadsel van de week
In het drankkot van onze geliefde fakbar 't ElixIr staan 14 ﬂessen Elixir, 13 ﬂessen
cactusjenever, 11 ﬂessen cola en 6 ﬂessen appeljenever. Het licht is helaas kapot
en het is dus niet duidelijk welke ﬂessen er staan. Hoeveel ﬂessen moet iemand
minstens meenemen om er zeker van te zijn van één soort er minstens 10 bij te
hebben? Ervan uitgaande dat er niet aan de ﬂessen gevoeld wordt.
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van 20€.
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