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Een nieuw semester, een nieuw Bakske!

Beste lezer
Het is tijd voor een nieuw semester
en dus ook voor een nieuwe reeks
Bakskes! Kom de week goed
inzetten op het Openingsfeestje,
geniet van een Pink Fever Tree
Gin Tonic op de Ladies Night
en spoed je donderdagavond
naar de laatste editie van de
Afrekening!
Met vriendelijke groeten,
De redactie
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De Afrekening

Deze week voor de allerlaatste keer: de
Afrekening! Allen daarheen!

Alma 2

Praeseswoordje
Beste vrienden
Na een megaformidabele skivakantie kunnen we helemaal
uitgerust aan het nieuwe semester beginnen. kuh :p Heel veel
skiën is er helaas niet altijd van gekomen omdat ik eerder
gespecialiseerd ben in het après-skiën en après-après-skiën.
Het was weer een avontuurlijke reis met onvergetelijke verhalen:
Zo hebben er mensen per ongeluk in een bad geslapen van
een andere kamer, zijn er veel mondsappen uitgewisseld en
gefrustreerde lekjes ongevraagd uitgedeeld, zijn er sommigen
die gezonken zijn in de diepsneeuw op nachtelijke avonturen, zo kan je helemaal cassé
gaan voor dat de cantus begint en heeft een kleine jongen met complexen vanop een
podium (zodat hij wat groter was) een serieuze mep in mijn gezicht gegeven, omdat ik
te groot was. Geen paniek, ik leef nog. Danku mede-feesters om me te redden! xoxoxo
Het tweede semester zit stevig vol met serieuze en minder serieuze activiteiten, er is dus
voor iedereen zeker wat wils.
Wij hebben er alvast goesting in!
Tot gauw, Lukas

Vicewoordje
Eindelijk, een nieuw semester, iets waar we toch al een tijdje
naar hebben uitgekeken!
Laten we het 2e semester dan ook maar beginnen met een
knaller van formaat: De Afrekening! Spijtig genoeg is het de
allerlaatste editie van wat toch wel de beste TD van Leuven
is! Dus zorg zeker dat jullie op tijd een kaart kopen hiervoor,
want ik denk dat ze de deur gaan uitvliegen! Als jullie me
tegenkomen in Alma 2 donderdagavond, twijfel zeker niet om
mij een pintje te trakteren of om mij 3 kussen te geven, uw vice wordt namelijk 23 jaar
dan. De allerlaatste Afrekening en mijn verjaardag, als jullie nu nog niet overtuigd zijn
weet ik het ook niet!
Profiteer van de eerste week, want voor je het weet is het semester weer voorbij!
Kusjes en knuffels
Uw vice
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Cursusdienst
Boeken, boeken, boeken!

Maandag/Monday

Kom ze deze week maar halen, want het
einde van het jaar komt er sneller aan
dan je denkt! Hou ook rekening met het
feit dat hoe verder het semester vordert,
hoe meer tijd er tussen de bijbestellingen
zal zitten!

11u00-12u00: enkel voor “Ontwerp van
analoge geïntegreerde schakelingen”/ only
for “Design of Analog Integrated Circuits”
12u00-14u00: 2 bwk
14u00-16u00: masters
16u00-20u00: 1A

Voor de gemakkelijkheid hebben we
geprobeerd om een volgorde op te stellen,
maar aangezien het niet zo gemakkelijk is
om iedereen tevreden te stellen, gebruik je
best ook je eigen verstand! Langskomen
op andere momenten mag, maar je kijkt
best op de site of er al niet te veel volk in
de wachtrij staat!

Dinsdag/Tuesday
12u00-14u00: 2 bira
14u00-16u00: 2 cw/mtm
16u00-20u00: 1B
Woensdag/Wednesday
12u00-16u00: 1 bira
16u00-18u00: 2 wtk
18u00-20u00: 2 cit/esat

[English]
Books, books, books!

Donderdag/Thursday

Come and get them this week, because
the end of the year will be there faster
than you think! Do keep in mind that the
further down the semester, the longer it
will be between deliveries!

12u00-14u00: 3 wtk/cit
14u00-16u00: 3 bwk/mtm
16u00-18u00: 3 bira
18u00-20u00: 3 cw/esat
Vrijdag/Friday

We’ve come up with the following opening
hours. Bare in mind that you can come on
other moments too, but please look at the
site to see how many people are already
in the queue!

12u00-16u00: masters

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

zie tekstje hierboven

Dinsdag

10u30 - 14u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30		

Gesloten/Closed

Vrijdag

10u30 - 14u30			

Gesloten/Closed

22u - ...
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Evenementen
ma

13

Ladies night

‘t eliXir | 22u00

De eerste dag van ‘t nieuwe
semester zetten we direct in met een
knaller van een feestje! Omdat wij,
vrouwelijke burgies en archies, alweer
een semester lang in een mannenwereld
hebben overleefd, wordt het een feestje
toegewijd aan het échte sterkere
geslacht! Een ware primeur voor Fakbar ‘t
ElixIr: LADIES NIGHT!
Elke vrouw/meisje/als-vrouw-verkledekerel wordt verwelkomd met een gratis
glas cava! Voor de (liefst knappe)
mannen die van dit fenomeen willen
komen meegenieten: wees niet getreurd!
Er is cava aan 50 cent en Pink Fever Tree
Gin Tonic aan slechts 2 euro te verkrijgen
voor élk geslacht.

di
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Openingscantus 2.0

WAAiberG | Deuren : 20u Io

Vivat : 20u30 | Prijs water :
€4/€6 L/NL Prijs bier : €11/€15 L/NL
Het tweede semester start en dit wil
zeggen dat we er weer zijn met de
openingscantus. Ben je nog niet helemaal
klaar om terug te beginnen na de
vakantie? Kom dan op dinsdag 14/02
mee cantussen en de vakantie nog wat
verlengen!
Verkoop maandagmiddag in het Theokot.

do

16

4

Beer Quiz gfi

de blAuWe
20u00

sChuit

leuven |

Voor de Master studenten Computer
Wetenschappen die iets van bier kennen
of gewoon op een gezellige manier willen

kennis maken met een lokale IT integrator
uit het Leuvense! GFI nodigt jullie uit voor
een Bier Quiz en bijhorende Bier Tasting
op 16/02 om 20u00 in de Blauwe Schuit
in Leuven. Neemt het op tegen je collegastudenten in teams van 2-4 personen.
Plaatsen zijn beperkt, dus snel reageren.
Prijs: grote biermand!

do
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De Afrekening - LAST
edition

AlMA 2 | 22u00 |
vkk (l/nl): €4/6 Add (l/nl):
€5/7

We vliegen er dit semester met een knal
in. De Afrekening the party komt voor een
laatste keer naar Leuven op donderdag
16 februari. Zak met je vrienden af naar
Alma 2 en beleef er het beste feestje van
het jaar! Laat de kans niet liggen om nog
een laatste keer deel uit te maken van dit
legendarische feestje! See you there!
Tickets vanaf 13/02 elke middag te koop
aan het Theokot, Alma 2 en Alma 3 en
elke avond in Alma 2 en Alma 3 (van
18u15 tot 19u15).

Evenementen
ma 13
do 16

Wil je zelF GrAAG een sPeeCh voor onAFhAnkelijkheid, diePzinniGe
PoËzie oF een sPotted: vtk insturen? 1 Adres: bAkske@vtk.be

Existenz dome in
STUKcafé

stukCAFÉ | elke dAG vAn
11u00 tot 02u00

Gedurende de hele eerste lesweek
zal de Existenz dome schitteren in
het STUKcafe. Afhankelijk van het
dagprogramma zal deze dienen als
podium,
tentoonstellingsruimte
of
gezellige zithoek. Tijdens de week zijn
er allerlei kleine evenementen voorzien,
zo zal er maandagavond een laid-back
dj set zijn. Dinsdagavond kan er worden
genoten van een gratis caféconcert van
Audri. Op woensdag worden een aantal
projecten voorgesteld van de studenten
burgerlijk-ingenieur architectuur op de
studentenlezing in het auditorium van het
STUK met vrije toegang. Donderdagavond
is er de Auditoriumlezing van Stad
& Architectuur, tegen 22u wordt het
STUKcafé gevuld met leuke beats tijdens
STUK draait door.

di
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Bricolage

ontsPAnninGszAAl
PAusColleGe | 20u00

Hipsters van VTK en Mecenas, unite!
Kom op Bricolage neuzen op onze
tweedehands kledingmarkt. Of vind die
tweedehands vinyl waar je al zo lang
naar op zoek was! Geniet ondertussen
van ontspannende beats, een Cointreau
fizz, heerlijke thee of verrukkelijke nacho’s.

wo

EeT-cantus

WAAiberG | Deuren : 20u Io
22 Vivat
: 20u30 | Prijs WAter :
€4/€6 l/nl Prijs bier : €11/€15 L/NL
De EeT-cantus (ook wel Eerste- en
Tweedejaarscantus genoemd) komt
er aan. Alle eerste- en tweedejaars
zijn welkom om te verbroederen en
zich te bezatten zonder al die stijve,
bekrompen hogerejaars op 22 februari
in de Waaiberg. Zoals de naam doet
uitschijnen voorzien we iets lekkers!
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Evenementen
di

21

Technology Seminar
& Reception
kAsteel ArenberG | 18u15

Lio, William & Maarten

2017 Outlook for Energy: A view to 2040.

University Team KUL Engineering

Ons Energy Outlook rapport beschrijft de
toekomstige trends in de energievraag,
-bevoorrading en -technologie. Het is
het resultaat van uitvoerig onderzoek
in meer dan 100 landen. Dit wordt
jaarlijks opgesteld en vormt de kern
voor ExxonMobils bedrijfsplanning. Hoe
evolueert de energiemix in een wereld
waarin de energiebehoefte voortdurend
groeit? En wat zijn de uitdagingen
die hierbij komen kijken? Een zeer
interessante uiteenzetting, aangezien
jullie als toekomstig ingenieur meer en
meer met de energiekwestie te maken
zullen krijgen. Op 21 februari geven wij
een toelichting over deze materie. Hierbij
is er zeker de mogelijkheid om al jullie
vragen te stellen. De presentatie wordt
afgesloten met een gratis receptie, jullie
aangeboden door ExxonMobil. Op deze
receptie met Meet & Greet zullen heel
wat jonge ingenieurs aanwezig zijn, zodat
jullie met hen nog kunnen nakaarten over
wat belooft een zeer interessante avond
te worden.

lioeva.d.vanmeerbeeck@exxonmobil.com

Inschrijven kan via on.vtk.be/exxonmobil.
Deadline voor inschrijving is 17 februari
2017. De plaatsen zijn beperkt, dus wees
er snel bij.
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Aarzel niet om ons te contacteren voor
meer info!

william.tytgat@exxonmobil.com
maarten.merckx@exxonmobil.com

ma 20
&
wo 22

Infosessie
Laatstejaarsreis

AuditoriuM oude Molen |
20u00

Beste laatstejaars,

Op 20 en 22 februari houden we
infosessies over de laatstejaarsreis
van VTK. Deze zullen doorgaan om
20u in auditorium De Molen. Heb je
interesse om mee te gaan, maar kan
je geen van beide bijwonen? Mail dan
naar laatstejaarsreis@vtk.be voor extra
informatie. Zet je ook zeker aanwezig
op het Facebook event en duidt aan dat
je updates wil krijgen, om alle nieuwe
informatie mee te krijgen.
Tot dan!
Het laatstejaarsreisteam
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Berichten
IAESTE internships: apply
now!

For more information, check out our
facebook page or our website!

Have you always want to do a technical
internship abroad? Do you like to meet
new people from all over the world?
Apply for internships with IAESTE on our
website!

facebook.com/iaeste.belgium.leuven
http://www.iaeste.be
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Where: BOKU 03.22
When: 21 February at 8pm
More information:
Website: http://www.iaeste.be
Email: iaeste@vtk.be

Learn more about
how to apply for
an internship
with IAESTE!
Want to go abroad
on a professional
internship?

IAESTE

Info event & how to write CV and motivation letter

Do you have troubles applying for our
internships? Are you not sure how to
write a motivation letter? Still have other
questions? You are always welcome to
attend our info-event, which will be on the
21st of February, in BOKU 03.22, and we
will answer all your questions!

ontspanningszaal
pauscollege
21/02 20u-00u

bricolage

2nd hand clothing | food & cocktails
2nd hand LP’s | DJ’s
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Berichten
Bijrijder worden?
Steek je graag je handen uit de mouwen?
Wil je weten hoe VTK werkt achter de
schermen? Word dan bijrijder van de kar
van VTK! Net als voor alle shiften krijg je
hiervoor een kleine vergoeding in de vorm
van medewerkersbonnetjes. Stuur een
mailtje naar kar@vtk.be om jezelf op te
geven.

McKinsey & Company
Explore Weekend 17 - 19
March 2017
You are invited to apply for our Explore
Weekend, a 3-day event taking place
in Malta, organized by McKinsey &
Company BeLux, from 17 to 19 March
2017.
We will work in groups, coached by our
consultants, to solve a business case,
and fully experience the gastronomy and
night-life of Malta. This weekend will give
you an insider’s look into the way we work
and what sets us apart.
Join us and apply before 19 February 2017
via on.vtk.be/mckinsey
Questions? Please contact Jenthe via
Jenthe_Van_Herck@mckinsey.com
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Discover the life of
a McKinsey consultant
in a unique setting

You are invited to apply for our Explore
Weekend, a 3-day event taking place in Malta,
organized by McKinsey & Company BeLux,
from 17 to 19 March 2017.
We will work in groups, coached by our
consultants, to solve a business case,
and fully experience the gastronomy and
night-life of Malta. This weekend will give you
an insider’s look into the way we work and
what sets us apart.
Join us and apply before 19 February 2017 via
www.explore.mckinsey.be
Questions? Please contact Jenthe via
Jenthe_Van_Herck@mckinsey.com

Explore  Connect  Learn
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VERWELKOMINGSSESSIES
voor 2e fase bachelorstudenten ingenieurswetenschappen
maandag 13 februari 2017
bouwkunde – geotechniek en mijnbouwkunde – 16.45 u.
Departement Burgerlijke Bouwkunde
Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee – lokaal 03.22
Computerwetenschappen – 16.15 u.
Departement Computerwetenschappen
Celestijnenlaan 200A, 3001 Heverlee – lokaal 05.152
Elektrotechniek – 16.15 u.
Departement Elektrotechniek (ESAT)
Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee – aula R, 00.54
Materiaalkunde – 16.15 u.
Departement Materiaalkunde
Kasteelpark Arenberg 44, 3001 Heverlee – lokaal 02.58
Werktuigkunde – 16.15 u.
Departement Werktuigkunde
Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee – auditorium C

donderdag 23 februari 2017
chemische technologie – 16.00 u.
Departement Chemische Ingenieurstechnieken
Celestijnenlaan 200F (nieuwbouw) – lokaal 00.118 Curie
Studenten met hoofdrichting chemische technologie zijn uiteraard welkom op de
verwelkomingssessie van hun nevenrichting op maandag 13 februari 2017.
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Ontspanning
Binairo
Uitleg: Vul elk vakje in zodat elke rij en kolom evenveel enen als nullen bevat. Er mogen
niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden
922017
geplaatst.
Ook moet elke rij en elke kolom BinairePuzzel.net
uniek zijn.
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Ontspanning
Sudoku
Medium Puzzle 8,457,701,367
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Raadsel
Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen
zonder stenen. Wat ben ik?

http://www.websudoku.com/?level=2
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