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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (7/12
23u00 - 00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t Elixir

Bedrijfspresentatie Betonac

ESAT Aud. A

Maandag (8/12)
22u00 - ...
Dinsdag (9/12)
20u00 - 22u00
20u00

Game Night

22u00 - ...

Fakbar open

‘t Elixir

22u00 - ...

Fakbar open

‘t Elixir

20u00 - ...

Kerstcantus

Waaiberg

Theokot Kerstdiner

Theokot

Woensdag (10/12)

Donderdag (11/12)
19u00 - ...

Bakske Week 12 - p. 1

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (8/12)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

(First come, first served)
Dinsdag (9/12)
10u30 - 14u30

Theokot open

12u30 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

(Speciaal afhaalmoment 1ste jaars
archies)
Woensdag (10/12)
10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

Theokot open

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (11/12)
10u30 - 14u30
Vrijdag (12/12)
10u30 - 14u30
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Woordje van de praeses
Sinterklaas spelen, oh joy.

Weetje 1: melk drinken door een baard is moeilijk.
Weetje 2: hoe weinig soaps me ook interesseren, van Joy Anna Thielemans had zelfs ik al
gehoord, omdat ze naar het schijnt een wel heel erg slecht boek heeft uitgebracht.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Emily (vice@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
Bedrijfspresentatie Betonac
Betonac nv, opgericht in 1910, maakt sinds 2007 deel uit van Koninklijke BAM Groep
en is met haar 310 medewerkers gespecialiseerd in openbare en private werken zoals
de constructie van gebouwen, realisaties van burgerlijke bouwkunde, weginfrastructuur,
geluidwanden, spoorinfrastructuur, waterbouwkundige werken, industriële projecten en
overlagingen in asfalt en beton.
Met werven in Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Betonac
actief over heel België.
Met zijn ultramoderne asfaltcentrale en jarenlange kennis van asfalt bouwt BAM Asphalt,
als dochteronderneming van Betonac nv sinds 2010, mee aan het wegennet. Door zijn
geografische ligging, aan afrit 7 van de E42, kan BAM Asphalt werven beleveren in grote
delen van Wallonië en Vlaanderen. De capaciteit van de centrale bedraagt 320 ton asfalt
per uur. De kwaliteit van het asfalt wordt gegarandeerd door de CE 2+-markering en de
Copro certificatie.
Betonac nv beschikt over een uitgebreid laboratorium voor de kwaliteitscontroles van
beton- en asfaltmengsels.
Met eigen middelen als een ontwerpbureau en een topografische dienst en de
participatie in aandelen van BAM Track als aanvulling op eigen expertise op de
spoormarkt zijn de continuïteit en kwaliteit binnen Betonac gegarandeerd.
Hierdoor is Betonac een solide partner voor zowel openbare als private opdrachtgevers.
Betonac nodigt jullie uit voor een bedrijfspresentatie op 9 december om 20h in
Auditorium A in ESAT. Deze bedrijfspresentatie geeft jullie een beter idee van het reilen
en zeilen binnen Betonac en wordt afgesloten met een receptie.
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Theokot
Theokot Enquête
Bedankt voor alle inzendingen! Hiermee gaan we naar onze leverancier om de broodjes
volgend semester nog beter te maken. We zullen ook de tijd nemen om verschillende
voorstellen uit te proberen of om uit te leggen waarom het sommige dingen niet haalbaar
zijn.
Theokot Kerstdiner
Wil jij samen met je vrienden ook eens een laatste degelijke bijeenkomst om het
semester af te sluiten? Doe je dit ook graag met een fancy diner en een glaasje wijn?
Binnenkort op donderdag 11 december organiseert Theokot z’n eerste echte Kerstdiner!
Vanaf 19u kan je komen genieten van een superdegelijke maaltijd, verzorgd door een
echte Leuvense Traiteur en uw eigen Theokot team!
Wat staat er op het menu? Als voorgerecht kan je genieten van een lekker soepje
genaamd Agnes Sorel (met kip, champignons en kapblokham). Daarna volgt (nog altijd
voorgerecht) een vispannetje met zalm, rivierkreeft,kabeljauw en scampi’s. Zowel de
soep als voorgerecht zijn vergezeld van versgebakken brood.
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Als hoofdgerecht volgt een haasje van ibericovarken met gebakken spekjes, zilveruitjes
en champignons, vergezeld van een biersausje van Kessel 69. Bij het hoofdgerecht
wordt een ambachtelijke romige kruidenpuree geserveerd.
Als dessert een assortiment van drie mini-glaasjes: Chocoladeschuim met
hazelnootkruimels, een mousse van bosvruchten en een Tiramisù van witte chocolade
en speculaas. Als drank wordt bij het hele menu tevens rode- en witte wijn (a volonté)
aangeboden. Voor de niet-wijndrinkers is er ook cola en water voorzien.
Nu denk je vast en zeker: Damn, ik krijg al honger, maar wat gaat dat allemaal wel niet
kosten?! Voor een schamele prijs van 15€ kan je volgende week maandag (8/12) om
12u30 nog tickets komen kopen in het Theokot! Vergeet je lidkaart zeker niet,want het is
enkel voor VTK leden. Let wel op, want de plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij! De
dress code voor dit diner is uiteraard ‘fancy’, dus haal je beste hemdje, broek, kostuum /
kleedje en/of stropdas al maar boven! Tot dan en smakelijk -- Theokot Team
							 Theokot (theokot@vtk.be)

Cultuur

Kwis 2
De tweede kwis van dit jaar was opnieuw een gigantisch succes! Maar liefst 26 ploegen
schreven zich in en gaven het beste van zich om onze zorgvuldig uitgekozen prijzen te
bemachtigen. Net asl onze vorige kwis werden de vragen opgesteld met een rode draad
per ronde als doel, wat duidelijk in de smaak valt!
Deze keer wist 92% van de deelnemers een voldoende ( meer dan de helft van de punten)
te verdienen, iets wat lang niet van alle burgie/archievakken gezegd kan worden. Het
maximaal haalbaar aantal punten was deze keer 116.
Top 5:
FBRD								
GeoDudes							
Pas op voor ons Moe						
De X-tremisten/Kwisis/ Hersendode Hamsters			

95
87
84
82

Iedereen hartelijk bedankt om mee te spelen en wij hopen jullie weer terug te zien op onze
volgende kwis!
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Ithaka 23
[ENGLISH BELOW]
Ithaka is terug van nooit weggeweest! Ithaka is een beeldende kunstenfestival met een
drievoudig doel. Eerst en vooral wil het jonge kunstenaars de kans geven om te exposeren
en hen ook ondersteunen met workshops en een werkingsbudget. Ten tweede wil het
een pand dat in onbruik raakte in de kijker zetten. Tot slot geeft Ithaka de kans aan jonge
organisatoren om ervaring op te doen. Dit jaar zal Ithaka doorgaan van dinsdag 24 maart
tot en met zondag 29 maart in het voormalige Instituut voor Land- en Waterbeheer van de
KU Leuven. Hiervoor zijn we zijn op zoek naar 15 jonge kunstenaars die hun werk willen
exposeren. Kunstenaars die zich kandidaat willen stellen, dienen de informatiefiche terug
te vinden op de site van LOKO en VTK ingevuld terug te bezorgen vóór maandag 26
januari 2015.
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Bij het inschrijvingsformulier dienen een uitgewerkt projectvoorstel (beschrijving en schets
en/of foto’s), een gedetailleerde kostenraming en eventueel een portfolio gevoegd te
worden. Alles mag digitaal bezorgd worden aan ithaka@loko.be of per post aan LOKO
Cultuur, ’s-Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Naast de informatiefiche vinden jullie ook een conceptnota over het project Ithaka.
Op dinsdag 25 november brengen we een bezoek aan de locatie. Wil je graag mee
helpen met het organiseren van dit geweldige evenement? Stuur dan snel een mailtje
naar ithaka@loko.be!
[ENGLISH VERSION]
Ithaka is back! Ithaka is an arts festival with a triple aim: first and most foremost giving
young and aspiring artists the chance to get some exposure and assisting them with
workshops and a working budget. Secondly, Ithaka is putting a building that passed into
disuse back into the spotlight. Last but not least is giving young organisators a chance
to develop their skills and get experience. Ithaka will take place from the 24th of March
until the 29 of March in the former Institute for Soil and Water management from the KU
Leuven. We are looking for 15 young artists who want to exhibit their work for a large
audience. Artists who are interested can send us a filled in form (application found on
LOKO’s and VTK’s site), together with a project proposal, including an estimate of the
costs before Monday the 26th of January 2015. You can send these documents by email
(ithaka@loko.be) or by post (LOKO Cultuur, ’s Meiersstraat 5, 3000 Leuven)
In addition to this message there is a conceptnote with more explanation about the project.
If you have some questions, you can send an email to ithaka@loko.be.
On the 25th of november we will visit the location. if you want to join us in organising this
awsome event, send an email to ithaka@loko.be.
VTK Cultuur (cultuur@vtk.be)
LOKO Cultuur (ithaka@loko.be)

Fakbar
Happy Hour ‘t ElixIr
Zoals elke zondag is het nu ook deze avond Happy Hour @fakbar ‘t ElixIr!! 2 pintjes/
cola’s halen, één betalen!!
Peda-avond
Kom samen met de jongens en MEISJES van Pedagogiek feesten in fakbar ‘t ElixIr!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Internationaal
Game night

On Tuesday the 9th of December VTK International organizes the last event of the
semester: no cantus, no party, but something completely different: a Game Night. Come
and enjoy playing some games like Monopoly, Risk or other board games! You can also
play a drinking game or play with Magic Cards. It starts at 8h00 and you are free to take a
game with you! There will be drinks available for €0.5 and snacks will be free!
Hope to see you there to have a cosy evening together...

Theokot Christmas Dinner
Would you and your friends like to attend a real Belgian Christmas dinner? This week,
Theokot (our well known lunch bar) organizes a Christmas Dinner on Thursday 11th,
19h00. The full menu consists of two first courses, a soup, a main course an assortment of
three small Belgian desserts (yes indeed, with chocolate). You get red and white wine for
free during the dinner. And, almost unbelievable, all of this for only €15! You can get tickets
on Monday the 8th at 12h30 in Theokot. This exclusive event is only for VTK-members, so
bring your card. And last but not least… Good dinners are eaten with style, so don’t forget
your costume.
Feedback
Dear internationals, dear friends,
During this first semester we organized some events for you. Lots of you came very often
and we are really happy about that. As a preparation for next semester, we would love to
hear some feedback from you. Are you happy with the kind of activities we’re organizing?
Is it easy for you guys to contact us? Do we communicate (e-mail, facebook, ‘t Bakske,
Aeroplane …) on the right way? Do you have some crazy ideas about new activities next
semester you want us to organize, or you want to organize yourself? Please send a mail
to international@vtk.be. With your feedback, you can help us to set up a great program for
next semester! Thanks a lot!
The international team
Internationaal(international@vtk.be)
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Varia

Kerstconcert LUK - 16 december 20u30 - Begijnhofkerk
Het Leuvens Universitair Koor nodigt u tijdens deze kerstperiode graag uit voor haar
Kerstconcert.
Rond het thema ‘Moeder en Kind’ brengt het koor u een gevarieerd programma met muziek
van onder andere Felix Mendelssohn en Francis Poulenc. Ook Vlaamse componisten
schreven heel wat mooie kerstliederen. We nodigen u graag uit deze muziek te leren
kennen, want ‘onbekend maakt onbemind’ geldt hier ten onrechte. Het LUK zingt enkele
van deze kerstliederen van onder andere Paul Schollaert en Jules Van Nuffel.
Na het concert bent u van harte welkom voor een drankje en een babbel op onze receptie.
Het Kerstconcert vindt plaats op 16 december 2014, om 20u30 in de Sint-Jan-deDoperkerk op het Groot-Begijnhof in Leuven (vlakbij fakbar ’t ElixIr).
Tickets kan u reserveren via mail op luk@studentenweb.org of telefonisch via 016/23.47.11.
Tickets (VVK/ADD)
Studenten met cultuurkaart: €4 / €5
Studeten zonder cultuurkaart: €5 / €6
Niet-studenten: €10 / €11
Halftime
De 3de bachers der archies en burgies maken zich klaar om een week van plezier te
organiseren in het tweede semester. Aangezien wij al halverwege de studies zijn (of
misschien beter zo: Al 2 jaar bezig zijn) is onze efficiëntie in tijdsgebruik zodanig gestegen
dat wij tijd hebben om jullie te voorzien van zelfgebakken pannenkoeken. Ook met die
jarenlange kooktraining, garanderen wij jullie dat de pannenkoeken van een zeer hoge
kwaliteit zullen zijn. Kom dat zien en proeven in het Theokot op de middag van dinsdag 9
december (morgen!). Voor 50 cent per pannenkoek, 30 cent voor chocolade en 20 cent
voor slagroom kan je helemaal niet sukkelen! be there, or be een saai vierkant.

Raadsel van de week

Elke zaterdag verkoopt boer Daan zijn groenten en fruit op de lokale markt. Dit weekend
heeft hij een grote hoeveelheid appels om te verkopen. Hij wil ze in voorverpakte zakken
aan de marktgangers aanbieden. Hij weegt daarom zes verschillende zakken af, van 1
kg tot en met 6 kg. Daarna etiketteert Daan de individuele zakken, zodat elke zak het
exacte aantal kilo’s bevat als op het etiket wordt vermeld. De zak met het etiket “1 kg”
bevat precies één kilo appels. De zak met het etiket “2 kg” bevat twee kilo’s en zo verder.

Boer Daan etiketteert de zes voorverpakte zakken.
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Boer Daan vertrekt met zijn zes voorverpakte zakken naar de markt. Daar aangekomen,
begint hij echter te twijfelen of hij de zakken wel correct geëtiketteerd heeft. Hoewel
hij slechts over een eenvoudige weegschaal beschikt, wil hij snel het gewicht van de
zakken verifiëren.
Hoe dikwijls moet Daan de zakken wegen om te ontdekken of hij de zakken correct
geëtiketteerd heeft of indien hij een fout gemaakt heeft?
Oplossing vorige week
Aangezien nog niemand het raadsel juist heeft beantwoord, geven we jullie nog een
weekje om de oplossing te vinden en daarna publiceren we de oplossing.
Dieter (raadsel@vtk.be)

Eigen tekstje

Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief?
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
Zenden en ontvangen
Daar zit ik naar te verlangen
Maar ik ben niet bang
Dit versje duurt niet lang
Een milliseconde of twee
Want ja o jee
Dan is het pakketje al verzonden
En is nieuwe data aan de microcontroller gebonden
Hee kijk, een capacitor
Die komt vast van pas in mijn thuiszorgmonitor
Hello hello,
Veel succes met jullie peno
Anoniempje
Sorry
We zeggen het vaak, zo vaak
Op het moment dat we het dan echt nodig hebben
om te laten weten hoe klein we ons voelen
is het ontoereikend
Wat zeg je dan? 100 keer sorry? Dat klinkt nog zwakker.
Wat zeg ik dan? Is er nog een woord dat de lading dekt?
Een woord om te tonen hoe ik binnenin wegkrimp, van schaamte.
Je probeert hard te zijn, een bunker te maken.
Jouw tranen gaan daar los doorheen
recht naar het kleine hartje dat ik verstoppen wil.
Is er wel een manier om te vertellen dat jij dit niet verdient?
Neen, dat is er niet. Helaas, dingen zijn niet altijd zo als het moet
Laat ik dan maar afsluiten
in mijn ontoereikendheid, om te zeggen wat ik zeggen wil.
Sorry
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Sudoku

Binairo
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