Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 2 week 12: 14 mei 2018 - 12 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
Het is zover, je hebt het allerlaatste Bakske van dit academiejaar in je handen.
Hoe tragisch dit ook mag zijn, er hangt een nog tragischer feit aan vast;
de blok komt nu wel heel dichtbij.
Smijt je dus nog maar even met onze laatste activiteiten!
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

22u30

MAANDAG

22u00 Cubanisto Night

DINSDAG

20u00 Finale Cantus!
22u00 Sint-Barbara Night

WOENSDAG

12u40 VTK Bureau
17u30 IFB: Finaledag		
22u00 Elixir d'Anvers Night

DONDERDAG

20u00 Theokot BBQ
22u00 Gratis vat & Zware bieren

Happy Hour XL

‘t ElixIr

‘t ElixIr
Waaiberg
‘t ElixIr
ELEC B91.200
De Nayer
‘t ElixIr
Theokot
‘t ElixIr

Praeseswoordje
Allerbeste studenten
Nog 1 maal krijg ik de kans jullie toe te spreken via 't bakske.
Mijn dagen als praeses, als jullie vertegenwoordiger zijn geteld.
Ik hoop dat ik sommigen van jullie tevreden heb gesteld het afgelopen jaar. Ik hoop dat ik sommigen van jullie heb overtuigd om bij VTK
te komen en onze studentenvereniging te zien zoals ik ze zie, als een open,
enthousiaste en diverse groep. Maar ik hoop vooral dat VTK jullie heeft laten
zien wat burgies en archies kunnen bereiken. Dat we meer zijn dan afgezonderde studenten, meer zijn dan vakidioten. Dat wij engagement in ons bloed
hebben, een drang om onze kennis en energie te gebruiken voor elkaar. Dat
we door samen te werken als een team dingen in beweging zetten.
Het klinkt misschien stom, maar probeer niet te vergeten dat studenten collectief gigantisch veel kunnen bereiken. De studententijd is er om out of the
box te denken, om te ondernemen, om dichter bij je dromen te komen. Achter je boeken zitten is slechts één aspect van de studententijd. Daarbuiten is
er nog zoveel te ontdekken.
Voor mij ben ik dit jaar tot mijn droom gekomen. Door jullie praeses te mogen
zijn. En daarvoor wil ik jullie enorm hard voor bedanken. Bedankt om mij het
beste jaar van mijn leven te geven.
Arno
Praeses '17-'18

Vicewoordje
Er is een tijd van komen en van gaan. Helaas is de tijd van gaan voor mij
bijna aangebroken. Na talloze loze bakskes teksten te schrijven op de raarste
plaatsen en vreemdste tijdstippen, is dit de allerlaatste keer dat ik mijn
oneindige inspiratie kan botvieren op dit klein boekje. Zo komt dit drukke, maar
enorm prachtige jaar tot een eind. Een jaar lang heb ik me met veel plezier ingezet om er voor jullie te zijn. Jullie blije gezichten en alle toffe momenten die
ik dankzij jullie beleefd heb, vergeet ik nooit meer. Daarom wil ik jullie
allemaal bedanken om dit tot een van de mooiste en onvergetelijkste jaren van
mijn leven te maken. Ik ga dit prachtige jaar natuurlijk niet rustig afsluiten!
We gaan het einde nog eens goed vieren met een stevige finale cantus,
een spetterende afzuip en wie weet een grootste na-examen cantus!
For the last time,
Vice out
Pieterjan

MA 14 - DO 17: Promoweek! | 't ElixIr | 22u
every day

Events

Helaas, het is alweer de laatste week waarin we nog elke dag
open zijn..
Gelukkig kennen wij de betekenis van 'Going down in style' en gooien we er
heel wat promo's tegen aan!
Zondag: Happy hour XL (22u30 - 00u30)
Maandag: Cubanisto €1
Dinsdag: Sint-Barbara €1
Woensdag: Elixir d'Anvers 2+1
Donderdag: Gratis vat + Zware bierenavond €1.50

DI 15: Finalecantus | Waaiberg | Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30
Laatste cantus van het jaar met Tongerlo en Big Macs !!
Beste commilitones!
Voor de laatste cantus van het jaar doen we eens iets speciaal!
Ditmaal wordt het gewone Stella Artois vervangen een blonde Tongerlo!
Naast dit lekkere biertje kunnen jullie je magen ook vullen met een lekkere Big
Mac!
Het is tevens de laatste cantus voor een zeer lange tijd, dus kom zeker je
(engelen)gezang nog eens laten horen!
Ticketverkoop vanaf dinsdag 8 mei elke middag (12u30-14u) in het Theokot
Bier: €11/€15 (L/NL)
Water: €4/€6 (L/NL)

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

					
Maandag
10u30-14u30		

First come, first served
Closed

Dinsdag

10u30-14u30		

12u30-14u

22u - ...

Woensdag

10u30-14u30		

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

Donderdag

10u30-14u30		

18u-19u

22u - ...

Vrijdag

10u30-14u30		
Closed		
						

22u - ...

Closed

WO 16: VTK Bureau | ELEC B91.200 | 12u40
Het laatste bureau. Perspectieven naar volgend jaar!

			

Beste student, we zijn reeds aan ons laatste bureau toegekomen. Het was
een extreem bewogen onderwijsjaar. Denk maar aan de problemen bij de
studentenraad, de bachelorhervorming en de herindeling van het academiejaar.
Wat kun je dit bureau verwachten? Een korte samenvatting van dit jaar, een
interessante discussie en een hint naar volgend jaar. Zoals steeds kan je rekenen
op een drankje en broodje via on.vtk.be/vtkbureau. Weze welgekomen

WO 16: IFB finaledag | gebouw de Nayer | 17u30
IFB finaledag woensdag 16 mei.
Na een spannende competitie waarin de verschillende VTK teams tot het einde
hebben gestreden, blijkt VTK vooral uit te blinken in volleybal.
Onze volleybal heren plaatsten zich zonder al te veel problemen voor de
finale. Hierbij nemen ze het op tegen Pauscollege. Schreeuw hen mee naar de
overwinning! De wedstrijd begint om 19:30 in gebouw de Nayer.
Ook onze volleybalvrouwen waren dit jaar ijzersterk. In de halve finales moesten
ze helaas de duimen leggen voor Apolloon.
Toch gaan ze woensdag nog vol voor de bronze medaille. Hun halve finale gaat
door net voor de heren wedstrijd.
Van 17:30-19:30 opnieuw in gebouw de Nayer.
Ook onze zaalvoetbal heren wisten een mooi parcours af te leggen.
Een sterk Docentica zorgde er echter voor dat ze zich niet voor het 3de jaar op
rij konden plaatsen voor de finales.

DO 17: THEOKOT BBQ | Theokot | 20u00
Achtung medestudentjes
Op donderdag 17/05 is het eindelijk zover. Dan zijn jullie van harte uitgenodigd om
samen met het Theokotteam uzelf zo vol te stouwen dat u aan de bak kan als
de body double van Maggie de Block. Voor de schappelijke prijs van 5 miezerige
euromuntjes heeft u al ribbekes à volonté.
Van al dat gesteek krijgt een mens natuurlijk ook grote dorst, daarom zullen we
ook cheap drank voorzien.
Mochten ribbekens niet uw smaak zijn, kan u altijd nog van de andere vlezekes
komen eten voor €3 of €4 (2 of 3 stukjes).
Inschrijven kan aan de toog van het theokot.

DI 22: Kennismakings BBQ | Heverlee | 19u00
Heb je interesse in het thema energie en wil je meewerken in een kleine
studentenvereniging? Zoek je iets om te doen buiten het studeren en een extraatje
voor op je CV? Wil je volgend academiejaar deel uitmaken van de YERA ploeg?
Laat het ons weten op info@yera.be en kom naar onze barbecue om kennis
te maken! Wij staan open voor studenten van alle jaren en alle faculteiten
(inclusief doctorandi)! Informatie kan je alvast vinden op onze website
http://www.yera.be/over-yera/ .

Events

Alma 2
Cantus

Timtation

Iedereen Beroemd
“Ben jij nog op zoek naar een kot voor volgend jaar? Vind je het niet erg om
op televisie te komen? En mag je komende academiejaar wat jou betreft in het
collectief geheugen van heel Vlaanderen gegrift worden? Dan ben jij het. Iedereen
Beroemd (één, VRT) zoekt jou om samen met 5 andere studenten op kot te
gaan in Leuven. Geen zorgen, er komen geen verborgen camera’s bij kijken. Onze
filmploeg volgt je doorheen het jaar en wekelijks worden je avonturen samen met
die van 5 anderen getoond in een rubriek van Iedereen Beroemd.

Interesse? Of explosief enthousiasme? Of graag even meer info? Stuur snel
een mailtje naar trixie.vanacker@vrt.be waarin je jezelf kort even voorstelt
(studierichting, interesses, hobby’s, je karakter in 5 woorden,…)”

Opleidingspul
Op vrijdag 18 mei kunnen julie nog een laatste keer opleidingspullen komen afhalen / bestellen. in het Theokot vanaf
11u tot en met 14u. Indien je niet besteld/betaald had kan
je er dus ook eentje krijgen zolang de voorraad strekt aan
26euro (vtk logo) of 28 euro (zonder vtk logo).

Department sweater
On Friday the 18th of may you can go to the Theokot
between 11h and 14h to pick up your department sweater.
If you haven’t ordered one yet you can get one, subject to
availability.

Berichten

Berichten

Cantusweetje - Werkgroep
Cantus

Commilitones
Er is een tijd van komen en gaan. Met nog meer dan een maand van
het academiejaar met daarin de onvermijdelijke examenperiode is het
eigenlijk nog te vroeg om afscheid te nemen maar ook het Bakske moet
met deze week de laatste editie van het semester vertrekken. Om in thema te
blijven gaat het cantusweetje deze week over Auld Lang Syne, opgedragen aan
de laatstejaars en Erasmusstudenten.
Auld Lang Syne is een prachtig Schots lied dat over de hele wereld gezongen
wordt met Nieuwjaar, proclamaties en andere afscheidsceremonies. Jammer
genoeg ontbreken in de codex de tweede en vijfde strofe waardoor de betekenis
van het lied onduidelijk is. Het origineel begint met de retorische vraag of oude
kennissen en lang vervlogen tijden, auld acquaintance en auld lang syne zomaar
vergeten moeten worden. Dan gaat het over twee vrienden die elkaar ontmoeten
en bij pot en pint hun goeie herinneringen bovenhalen: over de heuvels lopen,
bloemen plukken en heelder dagen op de beken roeien. Toch zijn ze ooit hun
eigen weg gegaan en door land en zee gescheiden dus nemen ze afscheid door
elkaar nog eens de hand drukken en nog een laatste keer te toosten op de goeie
ouwe tijd.
De toost wordt in het refrein telkens herhaald maar het weerzien en het
afscheid worden in de codex niet vermeld, hopelijk is de betekenis hiermee
toch duidelijk geworden. Nog een laatste weetje dat het vermelden waard is, de
twee vrienden bestellen een pint-stoup. Dit is een typisch Schotse kan, ook een
aarden beker zoals bij ons en vooral in Duitsland bekend zijn maar loopt spitser naar boven toe en is vooral groter. Het woord stoop is ook bij ons bekend en
werd meestal als inhoudsmaat gebruikt voor ongeveer 2,4 liter.
Voor een keer eens echt toepasselijk: laten we drinken op alle goeie tijden die
we dit jaar gehad hebben, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
				
Werkgroep Cantus 			
					
werkgroep-cantus@vtk.be

Spelletjes

Sudoku time!!!

Raadsel van de week
Een fastfood restaurant verkoopt kipnuggets in porties van 6, 9 en 20. Het fastfood restaurant verkoopt alleen hele porties kipnuggets.
Wat is de grootste hoeveelheid kipnuggets die je niet kan bestellen bij het fastfood restaurant? (Ofwel, die niet in de kipnuggets porties geserveerd kunnen
worden).
Deze week is er geen prijs meer.
Oplossing vorige week: Het stuk bos stond in brand. Een bosbrand-blus-vliegtuig
moest water gaan scheppen in de zee, en deze man was daar aan het duiken.
Hij werd meegenomen en stierf door de val uit het vliegtuig.
Jeroen Verwee wist dit en mag als beloning een Fnac bon komen afhalen op
blok 6.

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Helaas pindakaas dit jaar zijn er geen
bakskes meer. Volgend jaar zijn we er gelukkig terug!!! Tot dan!

