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Praeseswoordje
Vrienden,
Als jullie studentenvertegenwoordigers staan we niet enkel in voor
het reilen en zeilen aan onze geweldige faculteit of deze prachtige
campus, maar engageren we ons ook actief om van Leuven in het
algemeen een betere plaats te maken. Gaande van een actieve rol
spelen op de AV’s/WV’s van Stura & LOKO iedere twee weken (met
bijhorende après-AV’s) of simpelweg mensen van de grond oppikken
wanneer ze tegen de grond zijn gemosseld. Soit, dat laatste is nu niet
iets dat we direct als VTK doen, is eerder een persoonlijke hobby
geworden.
Verder hebben we vorige week ook al die zondaars voortgeholpen, die zonodig zonder
licht rondfietsten. Wie doet dat nu? Wel heel weinig volk blijkt! Net wanneer de media er
braafjes bij was en de ﬂikken echt heel zenuwachtig waren voor hun campagne, net toen
bleek echt iedereen met licht te fietsen. Nog nooit gezien! Tevens nog nooit gezien: Een
vice-rector en een schepen van de Stad Leuven die studenten met een fietstaxi vervoeren.
Ten slotte hebben die prachtkerels van ‘t ElixIr de awareness rond rolstoelgangers op
punt gezet, door zelf in een rolstoel een fakbartocht te doen door Leuven, met diezelfde
vice-rector van hierboven. Menige pint en wheely later, lagen ze murw in hun stoel, máár
Leuven wist wél waar het stond op het vlak van een rolstoelbeleid (of een gebrek daaraan).
Bon, tijd voor Eline haar ongetwijfeld hoogstaande retoriek!
Het gebeurt al wel eens dat , wanneer ik een tekstje voor het
Bakske moet schrijven, ik geen inspiratie heb. Mijn oplossing
is dan rondlopen op blok 6 en tegen mensen roepen:
“SNEL! Zeg een onderwerp voor een tekstje”.
Meestal komt daar dan zever uit die ik dan stilletjes negeer. (Ik weet niet
waarom ik dat blijf doen) Zo waren de suggesties vandaag:
“Paardjes! NEE! PONY’s!” - Ik heb vroeger nog paardgereden, maar
vond dat eigenlijk niet tof.
Paardenfobie enzo. Dure hobby toch wel, vooral als ge het niet graag doet..
“Ananassen groeien niet aan bomen!” - Bij deze weten jullie dit ook.
*kijkt rond* “Cola!” - Ik ben toch meer een Nalu fan als ik een
opkikker nodig heb.
“Huiselfen!” - Ik ben toevallig wel echt die hard Harry Potter fan.
“Stofzuiger” - Deze week heb ik de hele blok een enorme dienst bewezen door
de stofzak te vervangen! Oh boy, die zat vol. Echt vies. 10/10 would not do again.
Jesus fucking Christ dat zijn eigenlijk echt wel goeie suggesties. What have I done? Al
die ongetwijfeld even goeie suggesties van de voorbije weken gewoon genegeerd :o
Ik had veel kwalitatievere tekstjes kunnen maken!
Volgende keer een lofzang over Harry Potter!
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Peace out.

Vicewoordje

VTK update
Aangezien 1 tekstje per week ook maar zo basic is en ik die tijd anders in mijn
thesis zou moeten investeren, bij deze nog een tekstje vonn der Präeses!
Mijn uitmuntende Communicatie-team heeft mij op dwingende, doch vriendelijke manier
verzocht om vanaf heden een tweewekelijkse update te brengen over VTK in het algemeen.
Proficiat! U heeft het reeds door de intro
op mijn inleiding gemaakt. Nog enkele
poetische
zoetgevooisde
volzinnen
doorbijten en u bent er reeds voor 2
weken van af!

plaats te maken. Zo cijfert wekelijks mijn
Logistiek - team zichzelf, maar toch vooral
ook hun vrije tijd en hun diploma, weg,
om ettelijke ritten voor andere kringen en
leden voor hun rekening te nemen.

Achter VTK gaat een veel grotere
werking schuil, dan men op het eerste
zicht zou vermoeden. Zo hebben wij onze
eigen logistieke dienst die qua werking,
maar vooral qua vrachtwagenchauffeurs,
niet hoeft onder te doen voor de
betere H. Essers’en van deze wereld.
Niet enkel zorgen ze ervoor dat die
ontelbare activiteiten kunnen doorgaan,
ze boksen ook op vakkundige wijze het
24urenloopstandje in elkaar. Om van de
Jobfair in het tweede semester nog maar
te zwijgen.

Dit alles maakt mijn taak als Praeses
duizend keer makkelijker en dit zorgt
er tevens voor dat wij meestal verkozen
worden tot meest sympathieke kring van
heel Leuven. Zonder die Johnny’s van
Logistiek, zou ik al wel heujl veel gratis
vaten moeten geven om die prijs te
pakken.

Maar de reden waarom ik die mannen
echt doodgraag zie, die heb ik nog niet
aangehaald. Als VTK vinden we het
ook enorm belangrijk om niet enkel onze
eigen werking te garanderen, ook Leuven
in het algemeen proberen we een betere

Arrividerci!

Tune in over 2 weken voor het vervolg van
dit spetterende betoog. Dan mét 50%
meer relevantie, 73% minder zever en
100% meer op tijd!

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

Gesloten

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Evenementen
MA

23

Career Evening 3:
9 Sales tips in 90
minuten

20u | AP 01.30 (AuD. JeAn Monet)
Met de 3de career evening gaan we
samen met LBK, AFC en Ie-Net de
focus leggen op het verkopen van
producten en ideeën. Hier komt Rik
Moons, als ervaren sales manager,
ons de kneepjes van het vak leren.
Deze lezing is voor iedereen, van zij
die het willen maken als consultants of
gewoon zij die hun volgende presentatie
naar het volgende niveau willen tillen.
Na deze info verwennen we jullie
uiteraard met een receptie verzorgd door
VTK, LBK en AFC!

DI

24

Musical Midday
Theokot edition

12u45 - 14u | tHeoKot

herinneren. Wel, dit is onze wintereditie.
De Leuvense band Dancing With Daffodils
zal de sfeer in het Theokot nog net dat ietsje
gezelliger maken. Hun motto is “Sweet,
simple songs. Nothing more, nothing less.”
Ideaal dus om tijdens één van die winterse
middagen hemels te relaxen.
See you there!

DI

24

Duvelnight
22u | ‘t elIXIR

DuVels AAn € 1
Dinsdag 24 november is het weer zo ver:
Duvel Night! De hele avond lang Duvels
aan 1 euro, kan het nog beter? Be there,
vette party gegarandeerd!

WO
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Sport van de maand:
Rugby

19u30 | RuGBYVelD sPoRtKot €1/2

Onze volgende sport van de maand vindt
deze week plaats! Omdat wij even weinig
van rugby kennen als jullie, worden we
begeleid door een echte rugbyspeler
die ons de spelregels zal uitleggen en
helemaal inwijden in de kunst van het
rugbyspelen.
Ben je geen lid, dan betaal je 2 euro,
leden betalen slechts 1 euro!
Zoals elke middag kan je ook op 24
november in het Theokot genieten van een
ontspannende en smakelijke lunchpauze.
Enkel op 24 november wordt deze nog
net iets beter met onze Musical Midday
Theokot/Winter
Edition!
Sommigen
zullen zich de gezellige Musical Midday
vorig jaar in het Arenbergkasteel nog
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LOKOmotion
22u | alma 2

Ook dit jaar organiseert LOKO
in samenwerking met de kringen
LOKOmotion.

Dit jaar staat VTK samen met VRG
en LBK in Alma 2. Het wordt weer een
geweldig feestje, dus zeker afkomen! Voor
de line-up hou je best het facebookevent
in de gaten.Voor de inkomprijs van €5 heb
je toegang tot alle 8 zalen.
De kaartenverkoop gaat ook deze week
nog door, elke middag in het theokot.

Stadswacht
30 presenteert: Postzegels
uit Moskou
21u00 | VleuGel F (BRusselsestRAAt
61A)
MA

Stadswacht is een Leuvense band
die
Nederlandstalige
kleinkunst/
pop-muziek maakt en vorig jaar VTK
vertegenwoordigde in de finale van de
Interfacultaire Rockrally. Na een jaar hard
werken presenteren ze op 25 november
hun eerste EP in jeugdcentrum Vleugel
F. Inkom is gratis! Meer info via de
Facebookpagina van Stadswacht.

MA

30

VTK Lustrum
academische zitting

18u00 | AuDItoRIuM stuK

VTK bestaat dit jaar 95 jaar, en dat gaan
we vieren! We starten deze lustrum viering
met een ietwat plechtig evenement: Een
academische zitting. Op deze manier
herdenken we de manier waarop VTK 95

jaar geleden werd opgericht, jawel, ook
met een academische zitting. Onderwerp
van de avond is “Het Belgische start-up
landschap, de sleutelrol van de ingenieur”.
Achteraf is er een gratis pastareceptie.

MA

30

Workshop Ormit

18u30 | 200s 00.04

Het onderwerp van deze workshop is “Silent
Leadership” gegeven door Bert Bleyen.
Als we het hebben over leiderschap,
hebben we het vaak over beïnvloeding.
Als je wil beginnnen beïnvloeden als
leider, hebben we het vaak over spreken.
Maar kan ik ook gaan beïnvloeden door
niet altijd te spreken? En hoe?
Inschrijven is verplicht en kan via deze
link:
http://on.vtk.be/[whatever-textyou-want-that-hasnt-been-taken-yet]

MA

30

Sumo
Robot
Competitie: Sensors

19H30 | esAt loKAAl 02.58
Ook dit jaar organiseert IEEE Student
Branch een Sumo Robot Competitie in
het tweede semester. Ontwerp, bouw
en programmeer je eigen robot in een
aantal begeleide sessies, alleen of in
teamverband, en neem het tegen elkaar
op om geweldige prijzen te winnen!
De derde sessie gaat over het waarnemen
van de omgeving met behulp van
sensoren. Geen probleem als je de eerste
sessies niet volgde, je kan deze makkelijk
inhalen!
Gelieve te registreren op www.ieee-sbleuven.be/node/401. Iedereen welkom!
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Winterconcerten
Arenbenbergorkest Bal Masqué

DInsDAG 1 20u30 | ZonDAG 6 19u00
| PDs, leuVen

Zoals elk jaar, geeft het Arenbergorkest
ook dit semester weer 2 winterconcerten.
De concerten staan volledig in het
thema van het bal masqué. We
nemen u mee terug naar het oude
Venetië, waar de walsen weerklonken
tijdens de gemaskerde ballen, maar
waar niemand wist welke mysteries
zich achter de maskers verscholen.
Verwacht je aan een mix van klassieke
muziek en filmscores rond het thema
bal masqué. O.a. muziek van Mozart,
Khachaturian, Zimmer en Strauss.
Prijs:
normaal: € 9, student: € 5, cultuurkaart: € 4
Voor meer informatie en online reservaties:

WO

IEEE jobfair 2015

2

De IEEE student branch Leuven nodigt
jullie uit voor haar 10e bedrijvenbeurs
voor high-tech bedrijven en spin-offs.
Verschillende bedrijven in elektronica,
software-ontwikkeling,
multimedia
en beeldverwerking zijn op zoek naar
PhD’s en masterstudenten voor hun
openstaande vacatures. Upload je CV en
win een iPad mini!

Revue Wafelbak

DO

12u30 | tHeoKot

3

Net als vorig jaar verkopen we met
onze theatergroep Revue een middag
overheerlijke wafels aan het Theokot. Heb
jij in deze donkere winterdagen ook soms
nood aan een lekkere warme wafel met
slagroom? Wees dan zeer welgekomen.

arenbergorkest.be.

ma
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ABInbev•Alcatel-Lucent•ArcelorMittal
BASF • Cargill • Cisco • ENGIE
ExxonMobil • HR Rail • KU Leuven
Melexis • McKinsey • P&G
TenForce • Thales Alenia Space
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De voorbije week

LAN-Party

Athens Week
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Voor friet, voor stoofvlees en voor
bier

Voorronde IFR
9

WIl

Berichten
Blokken in Leuven
Tijdens Blokken in Leuven verruimt
Campusbibliotheek
Arenberg
haar
openingsuren: weekdagen: 8.30 u. - 24
u.; weekend: 9 u. - 22 u. Op 24 december
en 31 december zijn er aangepaste
openingsuren.
Vanaf 26 december 2015 tot 29 januari
2016 is de hele bibliotheek ‘stille ruimte’.
Enkel drank in afsluitbare ﬂesjes zijn
toegelaten in de bibliotheek. In de
cafetaria en de inkomhal kan je eten en
drinken uit bekers en blikjes. Alma voorziet
een foodstand in de cafetaria.

Revue
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft
hen? Heb jij je die dingen ook al eens
afgevraagd? Dan zetten we speciaal
voor jou elke week een van onze bekende
of minder bekende werkgroepen in de
schijnwerper.
Revue-dans heeft ongetwijfeld de coolste
mascotte van alle werkgroepen. Flessie
de… jawel hoor, de plastieke ﬂes! Buiten
dansen kan je met plastic ﬂessen ook
bijvoorbeeld een raket maken:
1) Versier een PETﬂes tot hij raketwaardig is.
2) Bewerk een kurken stop zodat die met
voldoende wrijving in de ﬂesopening past.
3) Steek een fietsventiel/naald van een
voetbalpomp door de kurk.
4) Vul de ﬂes voor een derde met water.
5) Doe de kurk op de ﬂes en
bevestig het geheel aan de pomp.
6) Pompen maar! Als je het goed gedaan
hebt, haalt je raket gemakkelijk 10 à 15
meter.
Als je een beetje lui bent en al deze
dingen veel te vermoeiend vindt, kan je
plastic ﬂessen natuurlijk ook gewoon
10

Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR
onAFHAnKelIJKHeID, DIePZInnIGe PoËZIe
oF een sPotteD: VtK InstuRen? 1 ADRes:
BAKsKe@VtK.Be

sorteren bij de PMD. Bananen mag je
niet bij PMD gooien, die horen bij GFT!
Wist je trouwens dat mensen en bananen
60% van hun DNA gemeen hebben?
#randomfact

Demodag
Kom kijken en luisteren naar de demo’s en
de uitleg van de studenten van de tweede
fase van de bachelor, op hun jaarlijkse
hoogdag: de demodag van P&O3!
16 december, van 10 u. tot 17 u. op
de derde verdieping van het gebouw
van het Departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300
Meer informatie op https://eng.kuleuven.
be/algemeen/agenda/demodag-p-o3bachelor-ingenieurswetenschappentechnologische-projecten-in-eennieuw-jasje

Voor Sofie T.
Sofie,
Mijn hart gaat zo wild tekeer als een
holbewoner die net het vuur ontdekt
heeft. Ik ben bang dat ik mijn vingers
zal verbranden net zoals die holbewoner
deed vijf seconden na zijn ontdekking.
Wat ik eigenlijk wil vertellen is dat ik
graag schrijf. Dus ik dacht: “laat ik
gewoon random liefdesbrieven schrijven
om deze dan te laten publiceren in het
bakske.” Maar als ik het persoonlijker zou
maken dan zou dit misschien een groter
publiek aanspreken. Dus zocht ik iemand
om de brieven naar te schrijven. Ik geef
toe, ik had een mega crush op jou in
het eerste jaar waar ik ondertussen zo
goed als over ben. Kennen doe ik je nu
eenmaal niet echt. Zelfs het geluid van
jouw stem is voor mij een raadsel al klinkt
die waarschijnlijk als het gezang van

honderd nachtegalen in een goudgeel
graanveld dat zacht meebeweegt op het
ritme van een zomers briesje terwijl de
prachtige tinten van een ondergaande
zon de omgeving kleuren. Er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan. Ik denk
dat het mijn tijd is om te gaan vooraleer
dit uit de hand zou kunnen lopen. Wat ik
vooral niet zou willen is dat ik je hiermee
gekwetst zou hebben. Ik hoop dat je er
toch plezier van gehad hebt en dat je
het toch een beetje leuk vond. Mocht je
naar LOKOmotion gaan dan zal ik mijn
identiteit aan jou, en liefst enkel aan
jou, bekend maken. Ik zal mijn originele
handgeschreven brieven vol fouten en

doorschrappingen aan jou geven zodat je
ze kan houden als souvenir of om ritueel
te verbranden. Ik laat de keuze volledig
aan jou. En wie weet doe ik er nog een
doos pralines en een bosje bloemen bij.
Veel liefs,
Anoniempje Anoniem

Titsbeer
Vorige week berichtten we jullie over
onze ontmoeting met de Titsbeer. Deze
ontmaskering heeft de geruchten(water)
molen in een stroomversnelling gebracht.
Deze week kwamen namelijk tal van
inzendingen binnen op ons contactadres
in verband met de zaak Titsaris (titsbeer@
vtk.be).

E.D. probeerde al wekenlang vruchteloos
door de friendzone-barrière te breken. In
een laatste wanhoopsdaad probeerde hij
haar te verleiden met een Theokotbroodje.
En met succes, want eindelijk werden zijn
niet-zo-subtiele hints beantwoord.

Een zeker J.A. vroeg hulp voor zijn vriend
E.D., ook wel bekend als S.M. Deze laatste
zou het slachtoffer geworden zijn van
het verschijnsel ‘De liefde gaat door de
maag’.

De Titsbeer bevestigt dat ook deze
broodjes uiteraard veel lekkerder zijn dan
E.D. Hij voegde er aan toe dat op een
uitnodiging voor een etentje bij jou op kot
een erg geslaagde date kan volgen.
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ZIN IN EEN CARRIÈRE MET SOCIALE IMPACT ?
ONZE UITDAGING

JOUW PROFIEL

Leerlingen die les volgen op een school met een
lage socio-economische index hebben op 15-jarige
leeftijd reeds een gemiddelde leerachterstand
van 3 schooljaren in vergelijking met hun meer
bevoorrechte leeftijdsgenoten.

Je bent in het bezit van een masterdiploma*, je
bent gemotiveerd, open van geest, je neemt graag
initiatief en je wil de ongelijkheid in het onderwijs
aanpakken.

JOUW KANS

ONZE VISIE

We mogen ons hier niet zomaar bij neerleggen.
De keuzes die we in het leven maken hoeven niet
af te hangen van onze sociale herkomst.

De vaardigheden en inzichten die je verwerft als
je voor de klas staat zullen er onmiskenbaar voor
zorgen dat zowel jij als je leerlingen tot het uiterste
van hun capaciteiten gaan.

ONZE MISSIE

JOUW CARRIÈRE

Om de sociale ongelijkheid in het onderwijs
weg te werken zetten wij in op de opleiding
en coaching van inspirerende leerkrachten.
Dankzij hun ervaring en kennis kunnen zij in hun
verdere professionele parcours een wezenlijke
impact hebben en ijveren voor een inclusiever
onderwijssysteem.

Teach for Belgium biedt een opleidingsprogramma
en doorlopende vorming aan die je in staat stellen
om les te geven in scholen in een grootstedelijke
context. Samen met de andere deelnemers werk
je aan de toekomst van het onderwijs in België.
* Bekijk de toelatingsvoorwaarden op onze website.

SOLLICITEER NU !
teachforbelgium.org
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applynow@teachforbelgium.be

+32 (0) 2 781 00 18

Op een dag zal de socio-economische afkomst van leerlingen
hun succes niet meer bepalen

26 OKT THESISPLANNING
12 NOV CV SCHRIJVEN

23 NOV

7 DEC SOLICITEREN
24 FEB NETWERKEN
14 APR PORTFOLIO

CAREER

EVENING III

9 salestips in 90 minuten
Presentatie door Rik Moons
Gevolgd door receptie
20u AP 01.30
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V.U Lucas Vanlaer, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee

Ontspanning
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Kakuro

Raadsel
Boer Veelvraat gaat naar de jaarmarkt in het dorp, waar hij vijf vrienden tegenkomt: Karel
Kat, Harry Hond, Hennie Hamster, Ferrie Varken en Zoie Zebra. Toevallig is ieder van hen
specialist in het fokken van een bepaald dier: kat, hond, hamster, varken of zebra. Maar
geen van hen fokt een dier waarvan de naam op zijn of haar eigen achternaam lijkt.
“Gefeliciteerd, Karel!” zegt Veelvraat. “Ik hoorde dat je net de derde prijs hebt gewonnen
in de varkensfokcompetitie!”“Dat is juist,” zo sprak Zoie.
“En Hennie werd tweede bij de hondenfok”
“ Neen,” zegt Hennie, “Je weet toch dat ik nooit een hond aanraak, ook geen zebra trouwens”
Veelvraat wendt zich tot de fokker wiens achternaam lijkt op de dieren die Zoie fokt.
“En heb jij dan nog wat gewonnen?”
“Ja,
een
gouden
medaille
voor
mijn
tophamster!”
Aangenomen dat alle uitspraken waar zijn, behalve dan die over de honden die herroepen
werd, wie fokt dan wat? Mail je antwoord naar raadsel@vtk.be en win twee cinematickets!
De oplossing van vorige week was muurklimmen! Bram Van Droogenbroeck wist dit en
mag zijn prijs komen ophalen op Blok 6. Proficiat Bram!
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Sudoku

Cartoon
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Cargill
Open Days
in Gent and
Izegem

You’re invited to our open days
Cargill behind the scenes
Join us for an information session, snacks and networking. We want to learn more
about you and answer any questions you have about Cargill and our opportunities for
engineering.
When?
• Tuesday 8 December 2015 at the Cargill facility in Gent from 13.00pm – 17.00pm
• Friday 11 December 2015 at the Cargill facility in Izegem from 10.00am – 15.30pm
Where?
Cargill nv
Moervaartkaai 1
9042 Gent

Cargill Oil Packers bvba
Prins Albertlaan 12
8870 Izegem

RSVP
Register no later than 6th December via http://cargillcareers.com/
CompanyVisitBelgium or scan the QR code.
Cargill is committed to helping people and organisations thrive.
www.cargill.com
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