Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 2 week 1: 10 februari 2020 - 12 blz. - 750 ex.

Het Bakje
Beste lezer
Terwijl we nog niet tegoei bekomen zijn van de afgelopen examens en liefst
onze punten nooit ontvangen, terwijl we de après-ski en bijbehorende katers al
missen of liever nog een week langer in joggingbroek in de zetel liggen, staat hier
toch alweer het nieuwe semester voor de deur. Niet getreurd, want het nieuwe semester wordt een knaller! Zoals altijd heeft VTK een hele reeks geweldige activiteiten klaarstaan die je doen vergeten dat je eigenlijk je lessen zou moeten bijhouden. Zolang je maar niet vergeet dat het op het eind van de week ook Valentijn is en
je je lief misschien eens extra moet verwennen, zullen we het door de vingers zien!
Groetjes, de Redactie

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

21u00

Openingsavond 2.0

't ElixIr

21u00 Kan you feel the move night? Theokot
22u00 Après-ski feestje
't ElixIr
20u30 Openingscantus II
22u00 Ladies Night

Waaiberg
't ElixIr

Praeseswoordje
Februari: de maand van intens geluk na het afronden
van die vervloekte examens, de maand van op krukken
lopen voor de mindere skigoden onder ons, de maand van de
liefde, de maand van misschien een traantje wegpinken bij het
verkrijgen van onze punten, maar toch vooral de maand waar we
ingaan tegen alle maatschappelijke druk en Tournée Minérale volledig
aan ons voorbij laten gaan.
Want, lieve vrienden, na maar liefst zeven weken lang confessions lezen, Nalu
knallen, voorstekers in de bibrij de dood verwensen en nu en dan eens een examen
proberen redden, zijn we volledig verlost van het kwade en is het tijd om terug te
doen waar we in uitblinken: Stella degusteren en onze dans- en zangkwaliteiten
bovenhalen! Kom langs in onze geliefde kelder en geniet van deze zorgeloze tijden!
Ladies, donderdagavond is de fak volledig van ons tijdens de Ladies Night! Geniet
van gratis cava en laat ons nog maar eens duidelijk maken wie het sterke geslacht
is, ik zie jullie daar!
Tot dan!
Daphne
Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
Jawade dadde! Afgelopen week was er eentje om in te kaderen en boven uw bed
te hangen. Heel de week skiën, zuipen en het allerbeste: après-skiën! Een week vol
foute muziek en jenever waar we tussen het feesten door soms (katerend) op de
piste stonden. Ze zullen het geweten hebben in Zwitserland hoe schraal de Belgen
wel niet kunnen zijn!
Natuurlijk zijn er examens geweest vóór de verdiende week vakantie en de punten
voor de eerstejaars zijn binnen. Ik hoop dat er eens niet al teveel eerstejaartjes
naar groep T moeten na deze eerste echte test. Het was wel echt een zware
periode maar gelukkig konden we geëntertaind worden door de Willy's en Marjetten
dinkposting groep. Een echt fenomeen dat toont dat studenten de oude televisie
nog kunnen appreciëren in plaats van die reality tv brol van tegenwoordig.
Maar goed, het semester is begonnen en we kunnen er terug tegenaan
vliegen met lessen skippen en boiten! Dat we ze nog lang mogen
mogen en goed kunnen kunnen!
Jarrit
Vice-Praeses VTK 2019-2020

Openingsuren

Cursusdienst
Een lading nieuwe cursussen staat op jou te wachten! Vergeet
je boeken niet te reserveren op de site en kom langs tijdens de
openingsuren voor jouw jaar. Het heeft geen zin om eerder te komen,
want door de enorme voorraad kunnen wij niet aan de boeken van de jaren
die later in de week op de planning staan. Je krijgt ze dus niet mee. Je kan je
studentenkaart scannen aan de ingang van het Theokot en daarna binnenkomen.
Probeer zo veel mogelijk om op de rustige momenten langs te komen (14u3015u30, 16u30-17u30), dan is de kans kleiner dat je lang moet aanschuiven. Op de
site kan je ook altijd zien hoe veel mensen er momenteel in de wachtrij staan.
Denk aan het milieu en neem zelf een zak of een tas mee om je boeken mee
naar huis te nemen!
Openingsuren:
Maandag: 12u30 – 19u00: Eerstejaars burgie en archie
Dinsdag: 11u00 – 19u00: Derdejaars burgie en archie + eerstejaars burgie en archie
Woensdag: 11u00 – 19u00: Tweedejaars burgie en archie
Donderdag: 12u30 – 19u00: Master- en schakelstudenten
Vrijdag: GESLOTEN
De tweedehandsbeurs vindt plaats op maandag 11/02 van 13u00 tot 18u00 voor
alle jaren in het Theokot. Meer informatie vind je op de website (bij 'Kalender') of
op de facebookpagina van VTK.
Vanaf week 2 kan je terug binnen scannen op de normale plaats. Onze
openingsuren verschijnen wekelijks op de site. Bij vragen of problemen mag je
altijd mailen naar cursusdienst@vtk.be!
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   GESLOTEN

DI 11: Kan you feel the movie night? | Theokot | Deuren 21u00
| Start film 21u30 | Gratis

Na die fantastische lesvrije week en het wilde openingsfeestje organiseert
Kanweek voor jullie een filmavond om even volledig te kunnen ontspannen.
Herbeleef je kindertijd en kijk mee met ons naar de enige echte ‘The Lion
King’. Uiteraard spelen we de oorspronkelijke versie, want wie vindt die nu
niet beter? Tijdens de voorstelling kan je genieten van lekkere hapjes en
drankjes.
Achteraf is er de mogelijkheid om te bierpongen of te paljassen met je
favoriete Kanweekers!

WO 12: Openingscantus II | De Waaiberg | 20u30 | Bier L/NL
€12/15 | Water L/NL €4/6

Na een week vol skivakanties en citytripjes keren we allemaal terug naar het
veilige Leuven. Het nieuwe semester is begonnen, dus leg die boeken al maar
klaar. Het meest gebruikte boek, je codex, kan dan ook niet ontbreken op
deze openingscantus. Vergezeld door zijn beste vriend, je ecocup, zijn jullie
allemaal welkom in de Waaiberg op woensdag 12 februari.

MA 17 - DO 20: Cantusweek | Weekkaarten: Bier L/NL €40/45 Water L/NL €15/20

Na de o zo lange blokperiode is 1 openingscantus niet genoeg om onze lever
terug op gang te krijgen. Daarom organiseert VTK een hele week vol cantussen
om het semester dubbel en dik in te zetten! Kies uit welke cantussen jij en je
vrienden willen meedoen en schrijf je in op dinsdag 11/02 om 19h. Kan je maar
niet genoeg krijgen van ons kringlied, Sarie Marais en de kikker? Speciaal voor
wie geen cantus wil missen, verkopen we weekkaarten met belachelijk veel
korting. Benieuwd naar welke thema’s wij voor jullie in petto hebben? Kijk dan
zeker eens in de lijst en leef je helemaal in op de leukste cantus(sen).

MA 17: Win The Spin Cantus | The Social Club | 20u30 | Bier L/
NL €12/15 | Water L/NL €4/6

Roulez, Roulez, Roulez dat is de boodschap voor deze cantus. Het rad van
fortuin zal hier draaien net zoals de mensen die een cantus buiten komen.
Niet alleen verhuizen we van onze gewoonlijke plaats naar het oh zo begeerde
centrum, maar er zijn ook nog eens prijzen te winnen! Kom zeker je geluk
testen op 17 februari om 20u30 in The Social Club.
Let op: eigen drank is hier NIET toegestaan

Events

DI 18: Worsten vs Broodjes cantus | 't ElixIr & De Waaiberg |
20u30 | Bier/Sangria L/NL €12/15 | Water/Eigen drank L/NL €4/6

Naar het grote succes van vorig jaar zal tijdens de cantusweek dit jaar opnieuw
een strijd der geslachten plaatsvinden. Na de worsten één deel op te warmen
in de Waaiberg en de broodjes in de fak klaar te maken, laten we de twee
het tegen elkaar opnemen! Daarna mag iedereen natuurlijk genieten van een
echte hotdog.

WO 19: Wakker worden cantus | 't ElixIr | 9u30 | Bier/Cocktail
(Licor 43 met melk) L/NL €10/13 | Water/Eigen drank L/NL €2/4

Om jullie tijdens de cantusweek toch eens vroeg te doen opstaan, voorzien
we op woensdag om 9u30 ‘s morgens speciaal voor jullie de Wakker worden
cantus. Hierbij kunnen jullie in onze eigenste fak genieten van een koffiekoek
en een fris ochtendpintje of een lekker glaasje melk met (of zonder) licor 43.
Wat de ochtendcantus verder zo speciaal maakt, is dat die zal plaatsvinden
onder muzikale begeleiding. Vergeet dus zeker je wekker niet te zetten!

WO 19: Walt Disney cantus | De Moete | 20u30 | Bier/Sangria L/
NL €12/15 | Water/Eigen drank L/NL €4/6

What can I say except you’re welcome? Be our guest, be our guest, op ons
Disney cantusfest. Deze cantus is deze keer lost in the woods, in de Moete.
Maar some things will never change en de songs in onze magische groene
codex zullen weer luidkeels meegezongen worden. Zet je Disneyplaylist al
maar op repeat en oefen de leukste versies op the princess and the frog.

D0 20: Wat zullen we drinken cantus | De Waaiberg | 20u30 |
Bier L/NL €12/15 | Water L/NL €4/6

Wat zullen we drinken, 7 dagen lang. Wat zullen we drinken, wat een dorst.
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen, sla het vat maar aan.
Ja, drinken we samen, niet alleen.
Na een hele week cantussen op ons geliefde Stella, wil onze maag ook wel
eens iets anders proeven. Daarom zullen we de cantusweek afsluiten met
een bierproeverij! Aan jou om te raden wat er in je beker zit!

Events

DO 13: Climate Change, een klare kijk | Aula Jean Monet |
19u30 | Gratis

YERA bereidt zich voor op het volgende evenement: Climate Change, een
klare kijk. Het wordt een heel boeiende avond met sprekers uit verschillende
vakgebieden. Ze zullen bespreken wat klimaatverandering juist inhoudt
en wat de gevolgen zijn. Ze bespreken ook de huidige en de toekomstige
Belgische en Europese maatregelen. Als afsluiter bespreken we de rol van de
energiesector hierbinnen.
Na de laatste spreker bieden we u een glaasje aan op onze gratis receptie
waar u nog verder kan praten over dit belangrijk onderwerp.
Indien u geïnteresseerd bent in dit evenement, schrijf u dan in op onze
Facebookpagina.
Met vriendelijke groeten, het YERA-team.

LissaBON
by Reeth

Events

Nutteloze Weetjes
• Hakken zijn oorspronkelijk ontworpen voor mannen.
• Wortels waren oorspronkelijk paars.
• Mensen zijn de enige dieren die pikant eten lekker kunnen vinden.
• Er is nooit een rij 13 in een vliegtuig, uit bijgeloof.
• Duiven doen geen pipi.

Openingszinnen - Love Edition
• Zullen we een pizza gaan halen en daarna poepen, of hou je niet zo van pizza?
• Heb je last van muizen in je buik? Nee, dan heb je een goede poes.
• Ik ben mijn gsm-nummer kwijt, mag ik het jouwe?
• Volgens mijn horloge heb je geen slipje aan. Jawel? Sorry, dan loopt-ie weer
een uur voor.
• Als ik je zou vragen of je met me naar bed wil, zou je antwoord dan hetzelfde
zijn als op deze vraag?

Burgie Confessions in de kijker
• #555: Als er in China een dodelijk coronavirus is uitgebroken, moet het Departement Materiaalkunde dan in quarantaine?
• #571: Oké, blijkbaar is de afgeleide van de artanh en die van de arcoth dezelfde maar dan over een ander domein en nu voelt het alsof heel mijn leven een
leugen is.
• #584: Je weet dat je analyse goed hebt geleerd als je spontaan openingszinnen
met de leerstof begint te maken.
Ben jij een ophopingspunt?
Want mijn aandacht gaat herhaaldelijk weer in jouw richting.

Random

BEST Soft Skills Track
Wil jij jezelf en je persoonlijke brand leren ontwikkelen? Wil je leren onderhandelen of hoe je je tijd efficiënt moet managen?
Check dan zeker onze BEST Soft Skills Track! In deze track worden vijf sessies
gegeven, telkens door een ander bedrijf over een andere soft skill. Na elke sessie
krijg je de kans om met de vertegenwoordigers van bedrijven te netwerken.
Het doel van de BEST Soft Skills Track is om studenten extra vaardigheden aan
te leren die elke ingenieur of wetenschapper kan gebruiken, maar waarvoor er
vaak te weinig ruimte is aan de universiteit zelf. Het gaat om soft skills zoals
self-awareness, stress management, time management, negotiation etc.
Twijfel dus niet, geef je toekomstige carrière een kick start en registreer je nu voor
deze geweldige kans.
Het enige wat je moet doen is een motivatiebrief indienen voor 19 februari 22u op
www.bestleuven.eu/bsst/

Berichten

Upload jouw CV
Ben jij een laatstejaarsstudent burgerlijk ingenieur (-architect) en heb je graag zo
snel mogelijk een job te pakken? Upload dan zeker jouw CV op de VTK website!
Niet alleen krijgen de bedrijven toegang tot een online versie van dit CV-boek,
maar ook voorzien wij een paperpackversie op de Jobfair, zodat ze jouw profiel
tijdens een interessant gesprek direct bij de hand hebben!
Uploaden kan tot en met vrijdag 14 februari via de link: https://www.vtk.be/cv
Tot op één van onze volgende evenementen!

-VTK Bedrijvenrelaties

IX

Berichten

Spelletjes

Nonogram

Vul-in valentijnsbrief

Spelletjes

Liefste ________ (zoetje/crush)
Vandaag is een van die vele dagen dat ik aan jou en onze _________
(kortstondige fling/romantische tijd) samen denk. Maar vandaag zijn we ___ (vul
getal in tussen 2 en 10) maanden _______ (samen/uit elkaar) en besloot ik je een
____________ (liefdesbrief/goedmaakbrief) te schrijven.
Ik ben me altijd de dag blijven herinneren dat je _____________ (van de trap viel/
moest spauwen na de cantus/mijn broodje in Theokot personaliseerde) en ik
wist dat je de ware was voor mij. Je laat me nog steeds iedere dag ___________
(lachen/wenen). Het is het felste wanneer je ___________ (een scheetje laat/
een slecht pintje tapt/me kietelt), maar zelfs gewoon ________ (dansen/
studeren/bungeejumpen) met jou is de meest ____________ (bevredigende/
huiveringwekkende/gekke) bezigheid in de wereld. Ik ben een gelukkige ________
(man/vrouw/transgender/onzijdige).
En weet je wat nog? Het verbaast me dat je __________________ (je neus kan
likken met je tong/een achterwaartse koprol kan maken/scheel kan kijken). Ik
ben zo blij dat we ___________ (FwB's zijn/een gelukkig koppel zijn/uit elkaar
zijn). Ik hoop dat we op een dag in staat zijn __________ (te trouwen/te poepen
zonder condoom/elkaar niet te bevechten). Ik wil je _________ (geld/liefde/een
gebroken neus) geven.
Jij bent mijn _______________ (droompartner/seksbuddy/grootste fout)!
Met al mijn _________ (liefde/genot/haat)
_________ (naam)

Raadsel van de week
Wat is het enige getal waarvan de letters in opklimmende alfabetische volgorde
staan?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De laatste winnaar van vorig semester is Simon Ferson en mag zijn prijs op blok 6
afhalen.

