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DONDERDAG

Beste lezer,

Deze week een zeer dun Bakske. Je zou dan denken; is er niet veel te doen 
komende week? Maar niets is minder waar! Het is kiesweek deze week, waardoor 

jouw week al volgepland staat met allerlei activiteiten van het kandidaat 
praesidium en de lolploegen. Kijk zeker eens op hun social media om te ontdekken 

wat er deze week te doen is. Veel plezier!

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

ZONDAG
18u00 VTKhockey Veld binnen de piste, sportkot

 KIESWEEK 

12u45 VTK Bureau 8 ELEC 01.57

20u00 Internationale cantus Baarr

 KIESWEEK 

 KIESWEEK 

 KIESWEEK 

 KIESWEEK 

 STEMDAG



Kandidaat Praeseswoordje

Hey allemaal

Voor een eerste keer, niet Bram hier, maar na maanden lang voorbereiden 
krijg ik bij deze de eer jullie voor te stellen aan kiesploeg Don Lupo. Voor de 

meeste die deze pagina openbladen zal de term ‘kiesploeg’ niet onbekend zijn, 
maar een fysieke kiesweek zal al verder in het geheugen zitten.

Om te starten, ik ben Lars Wouters en ik stel me in functie van kiesploeg Don Lupo 
kandidaat Praeses voor VTK volgend academiejaar. Indien verkozen kijk ik er enorm 
naar uit om jullie te mogen vertegenwoordigen bij externe instanties. Hiervoor zou 
ik jullie graag willen ontmoeten op onze kiesweek.

Nu hoor ik jullie denken, allemaal goed en wel Lars, maar wat houdt dit in?
Van 1 tot 4 mei valt de actieve kiesweek. In deze week gaan we ons op Alma 3 
neerstrijken. Ik vind het persoonlijk zonde dat de meesten onder jullie nog nooit een 
actieve kiesweek hebben gezien, maar neem van mij aan, de locatie gaat groter/
zotter/chiquer zijn dan ooit tevoren. 
Je kan hier komen chillen, eten, activiteiten meedoen, naar de photobooth komen, 
sporten, minigames spelen, zeer goedkoop pintjes drinken, op een rodeostier zitten, 
… We hebben zelfs een grote studie corner! 
Zo zie je maar dat wij als kiesploeg Don Lupo er op alle aspecten voor jullie willen 
zijn.

Ben je geïnteresseerd in onze standpunten? Deze kan je terugvinden in de 
ploegboekjes op onze locatie en via donlupo.vtk.be!
Op deze manieren willen wij jullie laten zien dat wij helemaal klaar zijn om ons voor 
jullie in te zetten. Vrijdag 6 mei is de stemdag waar jullie kunnen beslissen of jullie 
dat zien zitten met ons.

Wil je dit allemaal niet missen? Volg ons dan zeker op Facebook en Instagram!
(En als je nog een beetje overtuiging mist, kijk dan zeker naar onze promovideo)

Tot op de kiesweek!

Lars Wouters
Kandidaat Praeses kiesploeg Don Lupo



Kandidaat Vice-Praeseswoordje

Gegroet liefste leden van deze prachtige faculteit. 

Vandaag is het niet Liene die jullie komt volspekken met wat er die week 
te beleven valt maar dit keer heb ik de eer om jullie eventjes af te leiden 
van jullie (al dan niet) interessante les. Ik ben Robin, kandidaat Vice-Praeses 
van de kiesploeg Don Lupo! Ik ben ervan overtuigd dat al wie eventjes passeert 
op onze kiesweek zich naar hartelust zal kunnen volsteken met heerlijke chap 
( = lekker eten) en vooral eventjes wat uitrusten op onze gezellige locatie. Als je 
daarnaast nog zin hebt in meer, hoop ik jullie ook allemaal tegen te komen op onze 
evenementen, natuurlijk! 

Wat mogen jullie volgend jaar zoal verwachten in de Bakskes-tekstjes? Veel random 
shizzle. Ik ben enorm snel enthousiast over superveel dingen: ik houd van muziek 
(zowel luisteren als spelen), doe graag aan sport (tennissen, voetbal, muurklimmen 
en nog veel meer), in de zomer ga ik enorm graag op reis (citytrips of dikke hiking/
survival-trips in de natuur) en natuurlijk zal ik jullie ook up-to-date houden van de 
leukste gebeurtenissen en de niet-te-missen activiteiten die het volgende VTK-jaar 
voor jullie in petto heeft!

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in deze week als ik, tot dan!!

Robin Wroblowski
Kandidaat Vice-Praeses kiesploeg Don Lupo



Openingsuren

     Theokot  ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    10u30-18u00	 	 22u-...u		 			12u30-14u00	
 
           
Dinsdag    10u30-18u00	 						 22u-...u				 			18u00-19u00
          
          
Woensdag    10u30-18u00	 						 22u-...u		 			GESLOTEN
 
          
Donderdag    10u30-18u00	 	 22u-...u					 			12u30-14u00
         
          
Vrijdag         10u30-18u00	 	 GESLOTEN	 			GESLOTEN
    

Cursusdienst:
Voortaan is het niet meer nodig om tijdsloten te 
reserveren. 

Bij vragen mogen jullie altijd mailen naar
cursusdienst@vtk.be
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WO 4/05: VTK Bureau 8 | 12u45 | ELEC 01.57

Heb	jij	een	probleem	met	een	vak,	prof	of	de	opleiding	in	zijn	geheel?	Dan	is	
dit VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met ons! We 
beloven niets, maar zullen ons best doen om deze problemen op te lossen. 
Daarnaast	krijg	je	de	kans	om	mee	je	eigen	opleiding	vorm	te	geven	en	eens	
te proeven van de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je zou het 
niet	zeggen,	maar	wij	studenten	hebben	best	nog	wel	wat	invloed.	Kom	dus	
zeker	langs!	Vergeet	je	niet	in	te	schrijven	via	on.vtk.be/bureau	voor	een	gratis	
broodje en drankje (deadline is 4/4 21u). Tot dan!

WO 4/05: Infomoment keuze hoofd- en nevenrichting 

Beste studenten

Op woensdag 4 mei 2022 organiseert de faculteit een infomoment over de 
keuze van hoofd- en nevenrichting. 

Het	programma	vind	je	bij	de	QR-code	links.	Aansluitend	op	de	infonamiddag	
vinden er opleidingsbezoeken plaats in de diverse gebouwen van de 
departementen	op	de	campus.	Vergeet	niet	je	daarvoor	in	te	schrijven.	

Meer informatie over de hoofd- en nevenrichtingen en het belang hiervan voor 
je	keuze	van	masteropleiding	vind	je	bij	de	QR-code	rechts.

We verzoeken je om na deze keuzedag en voor 12 mei 2022 je voorlopige 
keuze van hoofd- en nevenrichting door te geven via deze link: https://tolapps.
kuleuven.be/Tolinto/event/8426248398_gII

Succes	bij	je	keuze!

Jelle De Borger

communicatieverantwoordelijke	Faculteit	Ingenieurswetenschappen

Events



MA 9/05: Beer tasting | 20u30 | Pangaea

Eigen	 aan	 de	 Belgische	 cultuur	 zijn	 onder	 andere	 chocolade,	 frieten	 en	
bier. Ben je een bierliefhebber die hongerig verlangt naar nieuwe smaken?  
Verwen jezelf nog even voor de blok en kom op 9 mei naar de beer tasting 
georganiseerd	door	 Industria,	VTK	en	de	Psychologische	Kring.	 	Je	 krijgt	
de	mogelijkheid	 om	 verschillende	 soorten	 unieke	 bieren	 te	 proeven	 bij	
aankoop van een bierpakket. Voor de geïnteresseerden wordt er ook een 
uitleg	voorzien	bij	elk	bier	dat	je	drinkt.	Het	wordt	een	GEWELDIGE	avond,	
dus	schrijf	je	zeker	in	via	de	link	in	het	Facebookevent.

*Praktische informatie*

WAAR? Pangaea

HOELAAT? 20:30

PRIJS	BIERPAKKET?	€15	(1	bierpakket	per	3	personen)
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CORE rekruteert!

Studeer	jij	in	juni	2022	of	in	juni	2023	af	als	ingenieur?	Ben	je	er	nog	niet	goed	uit	wat	je	volgend	jaar	wil	doen?	
Wil	jij	je	het	gat	tussen	het	studentenleven en het werkleven overbruggen in een studentenonderneming? 
Wil	jij	meewerken	aan	een	duurzame samenleving? In dat geval is CORE iets voor jou!

CORE is een coöperatie van ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten die concepten uitwerken rond 
efficiënt	 en	 rationeel energiegebruik.	We	 ontwikkelen	 oplossingen	waarbij	 zowel	 de	maatschappelijke	
relevantie	als	de	economische	en	technische	haalbaarheid	essentieel	zijn.	Via	sensibilisering	verspreiden	
we het belang van coöperatief ondernemen en rationeel energiegebruik.

We	zijn	voornamelijk	actief	binnen	de	volgende	4	domeinen:	Blauwe Warmte, Energiestudies, Educatieve 
Pakketten en Circulaire Economie.	 Onze	 projecten	 gaan	 van	 het	 bouwen	 van	 een	 extrusielijn,	 het	
bestuderen	van	aquathermie,	het	ontwikkelen	van	een	 laadpalen	tool	voor	bedrijven	tot	het	geven	van	
workshops over circulaire economie… en nog veel meer. Al deze projecten worden uitgevoerd met als doel 
om een mee te werken aan een duurzame samenleving.

Er	zijn	nog	enkele plaatsen vrij	in	het	team	van	volgend	jaar!	Surf	snel	naar	www.thinkcore.be	en	stuur	je	
cv en motivatiebrief om te solliciteren.

Ben	je	nog	niet	helemaal	overtuigd	of	heb	je	nog	vragen?	Stuur	ons	dan	zeker	een	berichtje	en	we	zullen	
al je vragen met plezier beantwoorden!

Berichten





Hashiwokakero

Aan dit spelletje ben ik helemaal verslaafd geraakt door 
een mede-Bakske-redactrice. Enjoy! 

• De cirkeltjes stellen eilanden voor die met bruggen moeten 
worden verbonden. 

• Het cijfer binnen een eilandje geeft het aantal verbonden bruggen aan. 
• Twee eilanden mogen maximaal met twee bruggen zijn verbonden. 
• De bruggen mogen elkaar niet kruisen. 
• De oplossing is bereikt als alle eilanden met elkaar zijn verbonden.

    

Spelletjes



 
   

Raadsel van de week

Gegeven:
• deeltal 6x5 +3x4 + 3
• deler 3x2 + 3
Bereken het quotiënt en de rest veelterm.

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 Wannes Goossens en mag zijn 
prijs komen ophalen op Blok 6!

Spelletjes
Woordzoeker

Een simpele woordzoeker om de mooie Lente te vieren! 




