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Het Bakske
Beste lezer,
De eerste week van het tweede semester is alweer gepasseerd. Hopelijk
hebben meeste studenten zich nog aan hun goede voornemens kunnen houden
en al flink hun eerste lesjes bijgewoond. Naast lesjes bijwonen is deze week de
ideale gelegenheid om heel wat cantussen bij te wonen want het is deze week de:
'Cantusweek'!
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Praeseswoordje
Komt nog

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Komt nog

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022

Disclaimer:
Onze Bram en Liene zijn deze week te hard aan het kateren
geweest en hebben hun tekstje volledig vergeten (shame!), Liene
en Bram hebben wel nog een videoboodschap ingestuurd om
zich te verontschuldigen: QR of https://www.youtube.com/
watch?v=dQw4w9WgXcQ
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Cursusdienst:
Reserveer een tijdslot op de site www.vtk.be en
respecteer deze zo goed mogelijk. Enkel zo kunnen wij
de vlotte doorstroom van de studenten garanderen,
en de wachttijden beperken.
Bij vragen mogen jullie altijd mailen naar
cursusdienst@vtk.be

BBBBBBB

Openingsuren

VTK100 - Praeseswoordje Door De Jaren Heen
Dag jongelui
Jullie, jeugdige en jolige jonge knapen die nog niet de 23 lentes gepasseerd zijn (ik ga ervan uit dat er een causaal verband is tussen
bissen en het niet-lezen van het bakske), zijn waarschijnlijk, progressief als jullie zijn, volkomen begeesterd door genderfluïditeit, quinoa verrijkte voeding en klimaatneutrale transportmiddelen.
Jullie zijn nog niet overmeesterd door de harde wereldse realiteit
waarmee een afgestudeerd individu te maken krijgt. Sinds de dag
dat ik de aula’s achter mij liet is de wereld weemoedig en woke
geworden. Een doordeweekse uitlating jegens een minderheidsgroep wordt anno 2022 per direct gecanceld. Een warmste week
wordt in het teken gesteld van jezelf kunnen zijn in tegenstelling
tot een inzameling voor een ziekte of een economisch achtergesteld land. Een geleidelijke afdwaling naar een egocentrische, in
zichzelf gekeerde en overgevoelige maatschappij. Waar zijn jullie in
godsnaam mee bezig. En dan heb ik zelfs Acid nog niet aangehaald.
… maar ik zie ook lichtpunten
Zo wordt het meer en meer maatschappelijk gedragen dat Niels Destadsbader weinig muzikaal talent heeft. Zo bezitten ingenieursstudenten (burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect) nog altijd het meest begeerde
profiel voor werkgevers, die bijna handtastelijk
zouden zijn om jullie te bekoren. En zo is VTK
nog steeds de beste studentenkring binnen
en buiten Leuven. Ach studenten, zit sierlijk en
opgetogen in jullie volmaakte cocon. Het is daar
prachtig vertoeven. Alle andere zever die een 27
jarige oude zak probeert te zeggen om dat ideaalbeeld  te ontsieren kan hij steken waar de zon
zelden schijnt. Een fantastische week gewenst!
Arno Bossaert
Praeses VTK 2017-2018

- CANTUSWEEK MA 21/02: Xi-cantus | 20u00 | Den Tube (Kolonel Begautlaan 5)
Zin om helemaal ondergedompeld te worden in de Griekse cultuur?
Ready om de cantusweek te starten in stijl?
Kom dan zeker af
naar de Xi-cantus waar je jezelf kunt omringen met Griekse goden en
godinnen!!

🍷

🏛

[Praktisch]
Inschrijvingslink komt 17 februari om 20u online
Waar: Den Tube (Kolonel Begaultlaan 5)
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Bier/wijn: €12 / €15
Water: €4 / €6
Breng je Ecocup mee!
Bij vragen, stuur je best naar cantus@vtk.be!
See you there

😘

DI 22/02: Yogacantus | 09u00 | 't ElixIr
Geraak je ook maar moeilijk uit je bed voor die saaie ochtend lessen?
Dan hebben wij dé oplossing! Kom helemaal tot rust in de gezellige
sferen van de enige echte Yogacantus. Op het gemakje wakker worden
met koffiekoeken, chocolademelk met Baileys en natuurlijk niet te
vergeten, onze geliefde codex. Wat moet dat nog meer zijn? Afspraak
in ‘t ElixIr dus!
[Praktisch]
Inschrijvingslink komt 17 februari om 20u online
Waar: Den Tube (Kolonel Begaultlaan 5)
Deuren: 9h00
Io Vivat: 9u30
Bier/wijn: €10 / €13
OF
Water: €2 / €4
Breng je Ecocup mee!

Events

DI 22/02: X vs. Y chromosoom-cantus | 20u00 | Waaiberg
Het is natuurlijk geen cantusweek zonder dat er weer een geweldige
Strijd der Geslachten plaatsvindt!!
Tijdens het eerste deel mogen

🤩

de vrouwen in onze geliefde fak laten horen hoe prachtig dat extra
X-chromosoom wel niet klinkt, terwijl de mannen in de Waaiberg
proberen bewijzen dat een Y-chromosoom toch echt voor meer sfeer
zorgt. Tijdens het tweede deel volgt dan uiteindelijk de spetterende
ontknoping van onze Battle of the Sexes, samen face-to-face in de
Waaiberg

🎆

[Praktisch]
Inschrijvingslink komt 17 februari om 20u online
Waar: 't ElIxir & Waaiberg
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Bier: €12 / €15
Water: €4 / €6
Breng je Ecocup mee!
Bij vragen, stuur je best naar cantus@vtk.be!
See you there

✈

Events

WO 23/02: Yodacantus | 20u00 | Waaiberg
´Destroy the Sith we must´ was een bekende quote van Yoda hemzelve.
Sluit je aan bij de light side om yoda te helpen om de Sith voorgoed
te vernietigen. Of sluit je aan bij de Dark Side en help Darth Sidious
en Darth Vader om het Keizerrijk in stand te houden. Kom zeker ook
verkleed als je favoriete light/dark side-personage en maak kans op
een lightsaber (voor allebei is er eentje voorzien).
Inschrijvingslink komt 17 februari om 20u online
Waar: Waaiberg
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Bier: €12 / €15
Water: €4 / €6
Breng je Ecocup mee!
Bij vragen, stuur je best
naar cantus@vtk.be!
En onthoud altijd: May the Force be with you!

Events

WO 23/02: Yodelcantus | 20u00 | Den Tube (Kolonel Begaultlaan 5)
Winter: de periode van korte dagen, koude tenen, kapotte lippen
en… après-skifeestjes!! Zak af naar Den Tube en kom mee de longen
uit je lijf jodelen op deze angstaanjagende après-skicantus. Deze
keer moet je er zelfs niet aan denken een ecocup mee te nemen,
want voor 2 euro kun je mooie halveliterglazen kopen
Kom zeker
verkleed in thema, en wie weet neem je wel een leuke prijs mee
naar huis.

🍺

Inschrijvingslink komt 17 februari om 20u online
Waar: Den Tube (Kolonel Begaultlaan 5)
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Bier: €12 / €15
Water: €4 / €6

Events

MA 21/02: Ladies Night | 22u00 | 't Elixir
Maandagavond is het dé avond om alle vrouwelijke studentjes in de
watten te leggen met een fakavond die volledig aan hen gewijd is.
Geniet van de vele verschillende drankpromo’s die bij menig vrouwelijk
schoon goed in de smaak vallen.
Houd je van fruitige biertjes? Dan hebben we Kriek Lindemans of
Kasteelbier Rouge in de aanbieding.
Ben je meer fan van een fris of exotisch drankje? Dan serveren we je
met plezier een Strongbow of een Martini Bellini.
Lust je wel een cocktailtje? Dan kan je altijd gaan voor een Pink Lady,
een Sex on the Beach of een Blue Beffer.
Pak dus al je vriendinnen mee en beleef een
onvergetelijke Ladies Night in je favoriete fakbar!

MA 21/02: Get 2 know BEST | 20u00 | BEST office
Interested in an international student experience?
Hungry for more after your Erasmus journey?

🧳

✈️

Looking to meet people from different universities?

🎓

If the answer to any of these questions is yes...
...then be sure to meet us during our Get 2 Know BEST session!
You'll learn more about BEST and what we can do for you!!
We'll see you in our office next to Theokot!
Be there or be

Events

⏹️!

⏹

💪

📖

WO 23/02: Existenz XII-Competitie | 08u30 | De Ton, Kasteel
Nood aan wat competitie na de vakantie of iets waarin je je creativiteit
de vrije loop kan laten gaan? Wel dan moet je zeker deelnemen aan
onze XII-competitie. Hierin gaan jullie 12u aan één stuk op zoek
naar een zo goed mogelijk ontwerp van een bestaande opdracht,
aangeboden door SBE. In deze korte maar krachtige ontwerpsessie
kunnen jullie genieten van een aangeboden maaltijd en voorziene
drank door Team Kook. Opgelet, in de middag voorzien wij geen eten,
dus dan kan je best zelf iets voorzien of iets gaan halen in Alma, De
Moete… Later op de avond kunnen we de dag gezellig afsluiten met
een receptie om na te keuvelen over deze heftige ontwerpdag.
Wat kan je winnen: voor het winnende team is er €200 prijzengeld,
voor de tweede en de derde plaats €30, en aanvullend komt er een
publicatie van het winnende project in het A+-magazine alsook één
jaarabonnement op A+ dat wordt weggeven!
Bekijk zeker het Facebookevent voor extra informatie.

WO 23/02: Deloitte - Job & Internship Fair | 15u00 | Deloitte
Gateaway Building

Join Deloitte's Job & Internship Fair on 23 February to discover their
world of opportunities! You'll connect with Deloitte employees who
will give you the scoop on life at Deloitte, and get a taste of their
good vibes.

Events

MA 28/02 - 07/03: Jobfair Track | 20u00 | Quadrivium
De Jobfair komt er weer aan en wat is een betere
voorbereiding daarop dan deelnemen aan de o zo
waardevolle Jobfair Track? Door dat ingenieuze brein van
jou te combineren met de nodige soft skills ben jij dé
schakel die je droomwerkgever mist! Volg de Jobfair Track,
kom te weten hoe je het beste uit jezelf haalt (en dat
vooral toont aan bedrijven) en stap met een voorsprong
richting de Jobfair!
Op maandag 28 februari en maandag 7 maart organiseert VTK vier workshops
om je persoonlijke ontwikkeling te boosten en je voor te bereiden op de
Jobfair. Kom zeker af en geniet naast de workshops ook nog van een receptie
samen met de bedrijven. Studenten die de hele track volgen, ontvangen ook
een goodiebag.
Let op: de workshops worden in het Engels gegeven!
28 februari:
•

20u15  Prepare your paperwork (LinkedIn, cv en motivation letter) by
PwC

•

21u15  Personal branding by Exellys

7 maart:
•

20u15 Presenting yourself during an interview by Capgemini Engineering

•

21u15 Team effectiveness by ExxonMobil

Registreer je via de QR-code of via https://on.vtk.be/jobfairtrack

DO 10/03: Jobfair | 10u00 | Brabanthal
Almost completed your study and ready to head to the corporate world? Get
ready to explore the path to your future! Still have some years of studying to
go, but interested in what the possibilities are? Come and prepare for your
journey! The beauty of the VTK Jobfair is that it is relevant for all engineering
students, graduating or not. Come and meet your future employer, orient
yourself in the world of internships or just have a look around at all the
different possible sectors for us engineers.

Events

DI 01/03: Massacantus der Heverleese Kringen | 17u00 | Grasveld
Alma 3

🎉Kom dat zien! Kom dat zien!🎉  Het circus is gearriveerd op het plein
voor Alma 3 en heeft clowns nodig om de tent te vullen: u!    🤹 Kan

uw kring de tent op stelten zetten of wordt u de grootste clown van
allemaal?
U heeft het goed gehoord dames en heren, kom dan zeker
af naar de enige echte Massacantus der Heverleese kringen op dinsdag
1 maart!

🎭
🎪

** Praktische info**
Datum: dinsdag 1 maart 2022
Locatie: Grasveld voor alma 3 (Steengroevenlaan 3, 3001 Heverlee)
Deuren: 17u00
Io vivat: 18u00
Prijs lid/niet-lid: bier €12/€15, water €5/€7
De inschrijvingslink wordt dinsdag 22/02 om 18u00 in het evenement
geplaatst. Er wordt gewerkt met een online-betaalsysteem. Het
afhalen van je inkomticket kan per kring op volgende momenten:
TBA
Tot dan in circus Heverlee!
VTK, LBK, Apolloon en Scientica

DO 03/03: VTkuDkWis | 20u36 (deuren 20u) | 200G 00.01
In deze qwis, volledig in het baanbrekende thema “kud”, dagen we de serieuze
en minder serieuze kwiszers opnieuw uit om te bewijzen dat al die jaren toch
iets van kennis hebben opgebrachdt. Kwuiz mee voor knettergekke prijzen zoals
egt nooit tevoren. Bovendien wint iedereen die meedoet een prijs, dus 100%
winst gegarandeerd ;) Het belooft een hilarische avont te worden!
Dit jaar voorzien we bijkomend Kidibul, Fristi, Duvel, spookjes-chips en
dinokoeken! En ja, wie niet veel weet, kan nog altijd voor de drankbeker
gaan. Veel sukses!
Schrijf je snel in via on.vtk.be/vtkudkwis of via het
Facebookevenement. (6€ per groep, max 4 pers.)

Events

Events

ZO 24/04: VTK goes 10 miles! | Antwerpen
Op zoek naar een uitdaging of heb jij nood aan het stellen van doelen? Zet
dan alvast 24/4 in je agenda! Loop samen met VTK de Antwerp 10 Miles mee!
Wanneer? → 24/4/2022
Waar? → Antwerpen
Wie? → jij natuurlijk!
Trainingsschema? → zie onze Facebookgroep: VTK Sport
Samen trainen? → NATUURLIJK! Tijdens de wekelijkse loopjes zullen we
samen de lange duurloop doen! We splitsen de groepen op in verschillende
tempo’s.
Hoe inschrijven? → meer info volgt snel via het evenement op Facebook en
onze Facebookpagina.
Kostprijs? → t.e.m. 14/4: € 29
                  Vanaf 15/4: € 36
Info over Antwerp 10 Miles → on.vtk.be/info_10_miles_antwerp_nl
Als je onze VTK-familie mee komt vertegenwoordigen, vul dan deze form in:
on.vtk.be/10_miles_antwerp aanwezig

😁

Tot op onze trainingen of tot in Antwerpen!

²B

Events

DI 15/03: PwC - Are You A Dealmaker | 18u30 | Brussels
PwC is looking for final-year students with a commercial engineering,
economics or finance background and with a passion for merger and
acquisitions!

📙💡

On March 10, PwC is hosting an event “Are you a deal-maker?” in
Brussels. If you are ready to take on a new challenge, then join us for a
fun experience!

🤗

Discover more about our values at PwC, our Deals department and the
recruitment process.
It’s time to put your learning into practice! You will have the opportunity
to solve one of our business cases! After the event, we will evaluate
your work and you may be invited back for an interview with HR and the
business.

🍀🍀🍀

Our PwC ambassadors guarantee you a lot of learning and amusement.
Apply now!

Events

BSST: Meet the companies!
Na lang wachten is de BEST Soft Skills Track (BSST) eindelijk terug! BSST is
een gratis evenement uitgespreid over vijf avonden in maart, waar je soft
skills trainings kan volgen van professionals uit het bedrijfsleven. Na elke
sessie is er een receptie met gratis eten en drinken waar je kan netwerken
met de verschillende bedrijven. Op het einde van de track krijg je een
certificaat dat je kan toevoegen aan je CV om het onderscheid te maken
tijdens je sollicitatie.
Deloitte geeft een sessie over Negotiation
onderhandelen, wat vanaf het moment dat
belangrijke vaardigheid wordt. Deloitte is
consulting bureau en een bron van ervaring op

Skills. Hier leer je om te
je afstudeert meteen een
een wereldwijd financieel
dit vlak.

De sessie die Exellys brengt is Peak Performance. De training zal gaan over
competitie en trekt parallellen tussen topsport en het bedrijfsleven. Het
behandelt zelfvertrouwen en de mentaliteit van een winnaar. Exellys is een
“Tech Talent Incubator”, ze zoeken jong IT talent en leiden ze verder op, en
zijn dus experts in trainings.
Johnson & Johnson geeft opnieuw een training over Diversity & Inclusion.
Na hun succesvolle en inspirerende sessie vorig jaar, komen ze terug de
deelnemers een boeiende sessie brengen. J&J is een van de leiders in de
farmaceutische industrie en met meer dan 130.000 werknemers weten ze
waar ze het over hebben.
Lanark zal spreken over Time Management, een vaardigheid die ook
tijdens je studie zeker van pas zal komen. Je leert er jezelf kennen,
verantwoordelijkheden balanceren en met afleidingen omgaan. Lanark is
een team van Supply Chain Engineers en blijven constant de digital supply
chains van hun klanten heruitvinden en optimaliseren.
In de sessie van Sweco leer je Personal Branding. Het gaat over het
verkopen van jezelf, onder andere door middel van lichaamstaal, de juiste
outfit kiezen en algemeen een sterk imago creëren. Ook leer je hoe je dit in
de praktijk kan brengen door een CV te maken. Sweco is Europa’s grootste
ingenieurs- en adviesbureau en werken aan het ontwerpen van duurzame
ontwikkelingen voor gemeenschappen en steden.

²B

Klinkt dit interessant? Neem dan voor 27 februari een kijkje op onze site,
www.bestleuven.eu, en schrijf je gratis in! Volg ons ook op Facebook
(BEST Leuven) of op Instagram (@BESTLeuven) om op de hoogte te
blijven van BSST en al onze andere evenementen!

Events

VTK SKITRIP - Throwback

Spelletjes

Zweeds Raadsel

Vul horizontaal en verticaal de woorden in volgens de omschrijvingen en de pijlen. Ieder vakje staat voor één letter, waarbij de IJ
als één letter wordt gezien.

BBBBBBB

Spelletjes

Sudoku
BBBBBBB

Raadsel van de week
Er was eens een eeuwenoude tempel in India waarin drie goden huisden, die er exact hetzelfde uitzagen. De drie goden waren de God van de Waarheid, die altijd de
waarheid sprak, de God van de Leugen, die altijd loog en de God van de Diplomatie,
die soms de waarheid sprak en soms loog. Pelgrims kwamen van alle uithoeken
van de wereld naar de tempel om een antwoord te krijgen van de goden op hun
vragen. Maar er zat een grote adder onder het gras. Aangezien de goden er exact hetzelfde uitzagen, waren de gelovigen niet zeker aan welke god ze hun vraag
moesten stellen om de waarheid te horen. Op een dag bezocht een zeer wijze
man het heilige monument. Hij stelde slechts één vraag aan elk van de goden, die
naast elkaar zaten: ‘Welke god zit in het midden?’ De god links, in het midden en
rechts antwoordden respectievelijk God van de Waarheid, God van de Diplomatie
en God van de Leugen. Met dat antwoord loste de wijze man het mysterie van de
tempel op en ontmaskerde hij de ware identiteit van elk van de aanwezige goden.

Weet u hoe hij dat deed en welke god waar zat?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De laatste winnaar van vorige semester is Quinten Berghmans en mag zijn prijs
komen ophalen op Blok 6!

