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Het Bakske
Beste lezer
De eerste week is al voorbij maar de tweede week is ook goed gevuld.
Zoals je ziet zal je je deze week niet vervelen met al onze fantastische activiteiten.
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

21u00

MAANDAG

20u00 Infoavond Revue
20u30 Looptraining 24urenloop

DINSDAG

12u30
20u00
20u30
22u00

WOENSDAG

09u30 Ontbijt Statix
13u00 Infomoment VTK Citytrip
20u30 Looptraining 24urenloop

Theokot
BOKU 03.22
Atletiekpiste

DONDERDAG

19u30 Peter-Meter avond
20u30 Looptraining 24urenloop
22u00 Festival Fusion TD

Alma 3
Atletiekpiste
Alma 2

Aankomen in Leuven

‘t ElixIr
200 M 00.06
Atletiekpiste

Start verkoop doopboekjes
Theokot
Infoavond Revue
200 M 00.06
Looptraining 24urenloop Atletiekpiste
Oktoberfest
't Elixir

Praeseswoordje

Wauw. De openingsweek is weer voorbij gevlogen.
De verkoop van katerpilletjes kende een korte piek
donderdag ochtend na onze fantastische openingscantus en de
vriendschapsverzoeken en de “snaps” (ja want dat doet die jeugd
van tegenwoordig met zijn mobiele data) vlogen in het rond na onze
onthaalactiviteiten. Een geruststelling ook voor de oudere studenten
onder ons: de jaren 2000-kindjes bleken dan toch niet de schermverslaafde
en onbeleefde monstertjes te zijn waar we allemaal zo voor gevreesd hadden.
Sterker nog: het lijken wel normale mensen. Hoera voor onze toekomst!
Volgende week moet niet onder doen. Donderdag organiseren we een fantastische openings TD in Alma 2 samen met onze vriendjes van Rechten. Zo heeft
VTK zijn goede daad voor deze maand ook weer gedaan. Kom dus mee feesten
met VRG ( Voor de eerstejaars: te herkennen aan de zalmroze hemdjes met de
polo elegant over de schouders gedrapeerd) tijdens hét feestje van de eerste
weken. Na een enorme verbouwing gaat ons Theokot ook weer open volgende
week. Laat je bo’kes met choco dus even op kot of skip je dagelijkse lunch met
spaghetti uit de Alma en kom in Theokot geniet van onze eerste lading zelfgesmeerde broodjes!
Tot dan!
Groeten,
Vincent Tombeur, Praeses

Vicewoordje

Aah.. de eerste week, de lange rijen in de Acco, het tot ergernis toe gebruik van
"en hoe was uw vakantie" en het officiëel inhuldigen van de wc-pot voor het
nieuwe semester. Velen onder jullie mochten vorige week kennis maken met
wat deze mooie studentenstad allemaal in petto heeft voor jullie. Voor anderen
kwam dan weer de daaglijkse sleur van het studentenleven terug op gang. Een
zwaar leven, desalniettemin. Laten we dus eens even stilstaan bij onze mede
studenten die iedere dag zwaar te lijden hebben onder alle
verantwoordelijkheden die bij het leven van een Leuvense student komen
kijken. Laten we even stilstaan bij zij die elke dag wakker werden met akute
maag- en hoofdklachten, bij zij die louter onder sociale druk naar het
goud-geel gerstennat moesten grijpen en bij zij die uit pure onmacht niet in
hun lessen zijn geraakt. Weet dat wij aan u denken in deze zware tijden!
Maar helaas is er nog geen licht aan het einde van de tunnel want volgende
week staan er alweer enkele toppers op de agenda. Dinsdag geven we
een mooie aftrap aan de maand oktober met het oktoberfest in de
fak en ook donderdag zal er rijkelijk gevierd worden op onze
spetterende openingsTD met VRG!
Vergeet zeker ook tussendoor niet even de beentjes los te
gooien om Apolloon al goed bang te maken!
Groetjes,
Kobe, Vice praeses

POC
Altijd al gedroomd om mee te werken aan
het verbeteren van je opleiding? Ervoor te
zorgen dat jouw opleiding kwaliteitsvol blijft? Je
medestudenten te vertegenwoordigen in
vergaderingen met proffen? Of gewoon vele lekkere
broodjes te eten? Ga dan snel naar pagina 9 voor meer
info!

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-18U00

12U30-14U00 EN 18U00-19U00

22U - ...

Dinsdag

10U30-18U00

12U30-14U00

22U - ...

Woensdag

10U30-18U00

12U30-14U00 EN 18U00-19U00

22U - ...

Donderdag

10U30-18U00

12U30-14U00 EN 18U00-19U00

CLOSED

Vrijdag

10U30-16U00

CLOSED

21U - ...

MA 1 en DI 2: Infoavond Revue | 200 M 00.06 | 20u00
VTK REVUE is een groep archies en burgies die elk jaar een voorstelling maakt
waarin onze proffen spannende en vooral grappige avonturen beleven. Ook dit
jaar zijn we weer op zoek naar enthousiaste medewerkers voor onze verschillende
werkgroepen, zowel voor als achter de schermen.
Ben je geïnteresseerd in acteren, dansen, muziek, sgreiven, techniek, IT, textiel,
decor, promo en/of catering? Of gewoon een geweldige tijd beleven en daarbij
nieuwe vrienden uit alle jaren leren kennen? Kom dan zeker naar onze infoavonden
op 1 en 2 oktober waar elke werkgroep voorgesteld wordt en je daarna al je vragen
kan stellen.
Tot dan!

MA 1 tot DO 4: Looptraining 24 Urenloop | Atletiekpiste | 20u30
Het academiejaar is terug begonnen en dan kijkt iedereen uiteraard al uit naar
de looptrainingen ter voorbereiding op de 24 urenloop. Dus haal je loopschoenen
maar vanonder het stof en kom vanaf donderdag 27 september naar de ingang
van de atletiekpiste. Na de fantastische overwinning van vorig jaar willen we dit
jaar na 29 jaar nog eens tweemaal op rij winnen!
Een goede voorbereiding is dus een must en daarom zorgen we voor een
looptraining op maat voor iedereen. Zowel een zeer rustige duurloop, een snellere
duurloop als een intervaltraining zullen aangeboden worden. Na de training is er
de mogelijkheid om het rondje van de 24 urenloop te testen en zo mogelijks in het
befaamde speedyteam van VTK terecht te komen. Op naar die twee overwinningen
op rij! THE BATTLE IS OURS! JOIN THE VTK ARMY!

DI 2: BR Launch 1 | TTI | 18u00 | enkel laatstejaarsstudenten
De eerste BR Launch vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2018, om 18 uur in
het Thermotechnisch Instituut. Hierbij wordt een gratis cocktailworkshop
gecombineerd met presentaties van de volgende bedrijven:
Delaware - Melexis / Bain & Company - Cisco / ExxonMobil - Exellys / Altran - AG
Insurance
Voor en na de presentaties en workshops wordt er een receptie aangeboden
waar de studenten op een informele manier contact kunnen leggen met de
bedrijfsvertegenwoordigers. Er wordt ook een avondmaal voorzien!
Inschrijven kan tot en met maandag 1 oktober 23u59 via https://vtk.be/en/form/
index/7651/. We verwelkomen maximaal 100 studenten.

DI 2 tot 9: Verkoop doopboekjes | Theokot | 12u30 tot 14u00
Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK? Kom dan zeker je doopboekje halen!
Op de schachtenverkoop op 10 oktober word je in een groepje van 4
verkocht aan ouderejaars. De ideale manier om deze te leren kennen
en pret verzekerd! Op woensdag 14 november zal de uiteindelijke
doop plaatsvinden. In je doopboekje en op de site van VTK vind
je verdere informatie.

Events

DI 2: Oktoberfest | ‘t Elixir | 22u00
Wollen sie drinken das Bier? Kom dann nach hier und maak viel Plezier mit ein
Freund of vier! Wir haben ein Liter Stella für drei Euro. Auch haben wir Spaten (ein
deutches Bier von 5,9%) fur einen schamelen Preis von zwei Euro. Gratis Pretzels!

WO 3: Ontbĳt Statix | Theokot | 09u30 tot 11u30
Om het eerste semester goed in te zetten nodigt Statix alle studenten bouwkunde
uit voor een gezellig ontbijtje. Statix trakteert! Wie de dag goed wil beginnen met
een lekkere koffiekoek en een glaasje cava of fruitsap of wie tussen de lessen door
even wil binnenspringen is meer dan welkom.

WO 3: Infomoment VTK Citytrip | BOKU 03.22 | 13u00 tot 14u00
Net zoals vorig jaar organiseert VTK Cultuur een citytrip, deze keer is Madrid de
bestemming. Wil je meer te weten komen over de toffe activiteiten die we daar
gaan doen? Kom dan zeker naar het infomoment op woensdag 3/10 in BOKU
03.22, we onthullen er alle details over het verblijf, de planning en de activiteiten.
Bovendien krijg je voorrang op de reservaties!

DO 4: Peter-Meter avond | Alma 3 | 19u30 of 20u00
Als eerstejaar heb je uiteraard een hoop vragen: hoe moet je beginnen aan die
gigantische berg cursussen? Wat vindt de prof belangrijk op zijn examen? Waar
zijn de toffe plekjes in Leuven?
De makkelijkste manier om een antwoord te krijgen op al deze vragen, is door ze
te stellen aan iemand die al in het tweede of derde jaar zit. Daarom organiseren
we voor jullie een PeMe-avond. Tweede- en derdejaars worden verwacht om
19h30 en krijgen een café toegewezen in de stad. Eerstejaars worden verwacht
om 20h00 en krijgen de locatie van hun toekomstige peters en meters. Inschrijven
is voor beiden verplicht op de VTK-site. Na de PeMe avond kan je ineens met je
kersverse peters en meters gaan feesten op onze FESTIVAL FUSION TD en zo
gratis inkom en een gratis drankje bemachtigen!

DO 4: Festival Fusion TD | Alma 2 | 22u00- 04u00
Ook al met heimwee aan het terugblikken op de zalige festivals van deze zomer?
Is het verlangen naar een episch feestje groot? Samen met VRG nemen wij jou
nog één keer mee naar de festivalweide! Op donderdag 4 oktober wordt Alma 2
omgevormd tot een heus festivalterrein! DJ's van Balaton, Laundry Day, Couleur
Café en Tomorrowland maken er een nacht van om nooit te vergeten! En dat
allemaal voor een spotprijsje!
Ticketverkoop elke middag van 12u30-14u in Theokot, Alma 3 en Alma 2!
Locatie: ALMA 2 VVK: €2/3 (L/NL)

ADK: €4/5 (L/NL)

Events

VR 5: Vergadering kanweek | BOKU 03.10 | 12u30 tot 14u00
Ben je eerste- of tweedejaars en organiseer je graag activiteiten? Kom dan zeker
naar de startvergadering van Kanweek! Kanweek is een jaarwerking tussen eersteen tweedejaars met als doel het organiseren van een week vol activiteiten voor
iedereen die wil meedoen. Zo organiseerden we vorig jaar een fakfeestje, een
uitverkochte cantus, een escaperoom en een jeneverbosspel.

MA 8: EeTcantus | Waaiberg | 21u30 | ENKEL VOOR EERSTE- EN
TWEEDEJAARS

Ben jij eerste of tweedejaars en heb jij zin in een cantus zonder al die oude zakken?
Dan is dit je kans om samen te verbroederen met je leeftijdsgenoten en met
een pint in de hand luidkeels te komen zingen op de EeTcantus. Zoals de naam
ook al een beetje doet vermoeden zullen er ook kleine versnaperingen aanwezig
zijn. Inschrijven kan via de inschrijvingslink in het evenement op Facebook deze
maandag 01/10 vanaf 20:00u. Betalen kan woe 03/10 en vrij 05/10 in Theokot
tussen 12u30 en 14u00. Voor wie nog nooit gecantust heeft, is er net voor de
cantus een schachtenconvent om 21u15 in onze geliefde fakbar 't Elixir.
Doors: 21u30, Io Vivat: 21u45

Water: €4/6 lid/niet-lid

Bier: €12/15 lid/niet-lid

MA 8: Openingslezing Vlaamse bouwmeester | KAST 01.07 |

19u00

Statix opent het nieuwe academiejaar 18-19 in samenwerking met dé Vlaamse
bouwmeester! Leo Van Broeck komt een uitleg geven over het ruimtelijk gebruik
in Vlaanderen en laat zijn licht schijnen over de toekomst van het ruimtelijk beleid.
Na de lezing biedt Statix een receptie aan waar kennisgemaakt kan worden met
het nieuwe bestuur.

DI 9: Learn to Write | Zie facebookevent| 19u30
YERA organiseert een learn-to-write avond met Jan Provoost voor al diegenen die
geïnteresseerd zijn hoe je nu juist een fatsoenlijk artikel schrijft. Voor meer info,
ga naar de YERA facebook event pagina of klik hier! Je mag ook altijd mailen naar:
info@yera.be

DO 11: VTKwis | Aula Pieter De Somer | 20u00
We zijn weer terug met onze VTKwis! Verzamel je favoriete team bij elkaar en kom
de PDS veroveren met je kennis! Er zullen mooie prijzen vloeien en als je daar niet
op hoopt hebben we altijd drankjes aan schappelijke prijzen te bieden! Meer info
om in te schrijven volgt. Hou hiervoor zeker de site in de gaten!

VR 5/11: Ouwe zakken avond 1 | 't Elixir | 22u00
Rum-cola’s en Gin-Tonics aan €2! Het nieuwe academiejaar is begonnen.
Voor zij die student zijn dan toch… Ben je net afgestudeerd en mis
je onze gezellige fak en je vriendjes? Of ben je al lang geleden
afgestudeerd en wil je nog eens lekker nostalgisch herinneringen
ophalen met oude vrienden? Dan is dit de perfecte avond voor
jou! Een simpele avond met een paar leuke promo’s, wat wil
je nog meer?

Events

Dear Student,
Would you like to think together with colleagues from other disciplines, experts and external
organizations to bring along a faster change, or to guide the coming changes in an alternative
direction?
Are you interested in bringing your insights to any of the following challenges?
- Vaccine hesitancy
- From consumer to prosumers
- Blueprint for an equitable society
- Perspectives for dairy farms in Flanders
- How stigma affects HIV and HCV epidemics
- Counselling parents regarding prenatal screening and Down syndrome
If your answer is yes. Then, we would like to invite you for the info session of the Honours
Programme Transdisciplinary Insights.
This course is an extracurricular activity open for master students from all faculties. Students
work in transdisciplinary groups around a specific problem or challenge which comes from
a database compiled by the Academic team, based on submissions from researchers at the
KU Leuven, industry, community groups such as NGOs or even from the students registered
in this course.
Join us for the info-session and be part of a team working around one of the challenges.
Date: 01 October 2018, at 6:00 pm.
Location: Leuven centre. (Specific location will be confirmed soon, after your registration)
Participation is free, but pre-registration is required before 30 September 2018.
Honours Programme Transdisciplinary Insights. More Info. (ECST fiche)
Kind regards,

Berichten
Theokot
Jaaaa!!! Na een week van veel te lang aanschuiven voor
schandalig dure broodjes uit De Moete & Alma kunnen we
deze week terug terecht in het Theokot! De Theokotters vinden
eindelijk terug betekenis in hun leven en gaan met heel veel plezier
en liefde broodjes voor jullie smeren. Kom er dus zeker massaal van genieten! Tijdens je geweldige, goedkope en super lekkere middagmaal kunnen de prachtige schilderwerken aanschouwd worden en de nieuwe zetelhoek
uitgetest.
Maar let op! Er is een nieuwe ingang… Vanaf dit jaar is de ingang van Theokot langs
het nieuw aangelegde fietspad aan de kant van het kasteel. We wachten jullie vol
spanning op!
xxx het Theokotteam.

Cursusdienst
Vanaf deze week bevindt de cursusdienst zich weer op zijn normale plaats (achter
de toog in het theokot). De openingsuren verschijnen elke week op de site van VTK
en in het Bakske onderaan op pagina 3. Bestel je boeken tijdig, want ons laatste
vaste openingsmoment valt in semesterweek 10. Je kan je boeken reserveren tot
en met zondag 18 november (semesterweek 8).

Yera - Who will generate our electricity this
winter
Nu dat slechts 1 van de 7 Belgische
kernreactoren
beschikbaar
gaat
zijn in november, dreigt er een
stroomtekort. Zal er toch genoeg
productiecapaciteit gevonden worden
of zal het afschakelplan echt nodig zijn?
Benieuwd hoe dit nu juist allemaal in
elkaar zit? Lees dan zeker het komende
artikel van YERA. Volg YERA op facebook
of surf naar yera.be. Meer vragen? Je
mag altijd mailen naar: info@yera.be

Berichten
Werkgroep Redactie
Fan van de wekelijkse Bakskes? Nu al aan het uitkijken naar
de volgende Ir.Reëel? Dringend een uitlaat nodig voor al je opgekropte creativiteit? Stuur dan een mailtje naar redactie@vtk.be
en word lid van onze werkgroep Redactie!
Eens lid van onze redactie mag je, geheel vrijblijvend, input leveren die wij
publiceren. Dit kan gaan van wekelijkse rubrieken, tot éénmalige epistels, tot
prachtige portretten en poëzie.

POC verkiezingen
De POC (Permanente Onderwijs Commissie) verkiezingen zijn officieel van start
gegaan. Als POC’er ben jij verantwoordelijk voor het onderwijs van je richting en
ben je het eerste aanspreekpunt voor studenten. Samen met enkele medestudenten vertegenwoordig jij de studenten uit je opleiding en waak je erover dat
deze meningen gehoord worden op de POC vergaderingen. Deze vergadering bepaalt het programma van je richting en staat in voor de kwaliteit voor je opleiding.
Het is een unieke kans om te werken aan het verbeteren van je richting en de
studenten van je opleiding beter te leren kennen. Van proffen moet je ook zeker
geen schrik hebben, zij appreciëren jouw bijdrage even hard als wij bij VTK en alle
andere studenten.
"Lijkt dit allemaal echt iets voor jou? Surf dan zeker naar vtk.be/nl/page/parent/
onderwijs/name/studentenvertegenwoordigers en stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger via onderstaande QR-code!"
DEADLINE: vrijdag 05/10

Cantusweetje-Cantus Werkgroep
Commilitones
Met de openingscantus vorige week is er weer een nieuw jaar van start gegaan vol
prachtige gelegenheden om te zingen, drinken en vrienden te maken. Uiteraard
is werkgroep cantus ook weer van de partij, net zoals deze vaste rubriek in het
bakske met als bedoeling de weetjes, tradities, geschiedenis… achter de liedjes bij
te brengen. Veel leesplezier!
Aan het begin van het jaar past het over een lied te schrijven dat aan het begin
van de cantus wordt gezongen en deze week is dat het Gaudeamus igitur. Dit
lied vormt samen met het Io vivat en eigen kringlied de eerste drie liederen van
de avond, na het zingen wordt er traditioneel gedronken en zijn dus eigenlijk een
uitgebreide toost.
Het Gaudeamus vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw en was oorspronkelijk
een religieus lied. Het bestond uit de huidige tweede en derde strofe en moest
de lezer aan zijn eigen sterfelijkheid herinneren om zo tot een goed leven aan
te zetten. Dat laatste is in de loop der eeuwen langs tal van aanpassingen verdwenen want tegenwoordig is het lied een aansporing om te genieten van de jeugd,
de liefde en de studententijd, net omdat we op een dag allemaal sterven en onze
tijd op aarde kostbaar is. Na het zingen van het Io vivat, dat eerder over de vriendschap en het drinken als bron van plezier gaat, het Gaudeamus en het kringlied
volgt er dus een dronk om die liederen kracht bij te zetten. Bij studentenclubs is
het vaak ook gebruikelijk om een schedel op tafel te zetten met dezelfde bedoeling als het lied.
Hoewel tegenwoordig het best bekende studentenlied waarschijnlijk het Io vivat
is, is het pas populair geworden in de helft van de twintigste eeuw. Gaudeamus
igitur daarentegen is al eeuwenlang in onze contreien bekend en is dan ook in
tal van andere muziek opgenomen zoals in Honderd semesters enkele pagina’s
verder in de codex, een ouverture van Brahms en in de soundtrack van Monsters
University.
Een laatste weetje om af te sluiten: antiburchius in de laatste strofe is vals latijn
voor niet-studenten, afgeleid van het Duitse woord voor student Bursche.
Laten we drinken op de jeugd, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Spelletjes

Binairo

Sudoku medium

Sudoku hard

Spelletjes

Raadsel van de week
Je hebt twee meloenen en je wil weten vanaf welke verdieping van een gebouw
met 100 verdiepingen een meloen breekt als je deze er vanaf gooit. Je hebt €1,40
en de lift kost 0,10 euro voor elke rit naar boven. De rit naar beneden is gratis.
Hoe kan je de meloenen zó naar beneden gooien zodat je de laagste verdieping
weet waarbij de meloenen breken?
Je begint op verdieping één. De meloenen breken op dezelfde hoogte en breken
niet eerder als ze vaker vallen.
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter
waarde van 20€. Het antwoord van vorige week was 'de letter E'. Michiel Wauters
en mag zijn Fnacbon komen afhalen op blok 6.

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

WERKGROEP
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES
CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants


To Join Us

