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’t B a k s j e

Revanche von den West-Vloamink
Beste lezer

Als West-Vloamink in Leuven krieg je hjeelsan commentaar ip jen accent of jen
uutsproake of whatever, ma t’es tit tat ’t ut es! Lees mo verder in oes wekelijkse
Bakske en widdr zulln ke kieken wie dat er et loatste lacht! Serieuske zoaken
vind je nog terug in het AN.
Jeunt joe!
de West-Vloamschn redacje

ZUNDOAGE

23u00 Happy Hour

MOANDAG

19u00

DISENDAG

20u30 Finale cantus

WOESSDAG

19u00 IFB Finale zaalvoetbal
20u30 IFB Finale volleybal

DUNDERDAG

Barbecue

‘t ElixIr

Theokot

Waaiberg

atletiekpiste
De Nayer

Praeseswoordje
Op momenten als deze begin je echt te beseffen dat het
bijna gedaan is. Binnenkort ben ik slecht een vage herinnering
in ieders geheugen. Snif.
Verkiezingstijden zijn interessante momenten. Ik ben er vrij goed
op voorbereid dat ik wordt afgelost, terwijl -laten we nu iemand totaal
random kiezen- Rik Torfs dit helemaal niet zag aankomen. Confronterend
denk ik dan. Ik mag dus van geluk spreken! Geluk, dat komt ook vaak kijken bij
verkiezingen. Gelukkig heeft Sloopwerken De Beucker ook niet alles afgebroken, al hebben we wel wat serieuze stoten uitgedeeld. Verkiezingen, geluk en
stoten, de heilige Drievuldigheid van een praeses? Misschien kunnen we verkiezingen beter vervangen door democratie en hopelijk is het niet slechts geluk
dat een praeses maakt. Intellect is er waarschijnlijk ook wel nodig, al wordt
dat zwaar tegengesproken door mijn metgezellen, geen idee waarom....
Ik ben enorm graag jullie praeses geweest dit academiejaar, veel succes met
de examens en wie weet tot volgend jaar!
Praeses De Beucker out

Vicewoordje
Vrienden
Voor de allerlaatste keer mag ik jullie vanuit dit Bakske toespreken. Geniet van
de laatste weken, en voor zij die naar de Finale Cantus komen, geniet van het
Kasteelbier Rouge en van Lukas zijn zwoele stem. Je zal het nog gaan missen!
Zelf kijk ik de laatste dagen meer dan ooit terug op 3 jaar VTK, en iedereen zal
voor altijd een plaatsje in mijn hart krijgen!
Bedankt aan ons hele praesidium, alle jaarwerkingen, alle werkgroepen, alle
medewerkers en als laatste Lukas zelf. Het was voor mij een hele eer om
jullie Vice te mogen zijn het afgelopen jaar!
Veel succes aan There Ar’No Limits volgend jaar!
Heel veel kusjes, knuffels en lekjes
Jullie Vice

IFB

Vorige week konden we al één van onze ifb finalisten aankondigen. Deze week
mogen we met trots zeggen dat daar nog een ploeg is bijgekomen. Naast de
heren volleybalploeg, wist nu ook onze heren zaalvoetbalploeg hun halve finale
te winnen. Tegen Politika konden ze aan het langste eind trekken was de eindstand 5-3.
Volgende week hopen we dus met een sterke supportersgroep naar de finaledag te kunnen trekken om onze teams een hart onder de riem te steken. Na een
heel jaar hiernaar toe te werken verdienen zij toch wel wat aanmoediging om
de beker mee naar huis te kunnen nemen. Afspraak dus op 17 mei vanaf 19u in
gebouw de Nayer!

Uitslagen:

halve finale zaalvoetbal heren: VTK 5 - 3 Politika

Finales:

zaalvoetbal heren: VTK - Pauscollege 19u op het voetbalterrein binnen de atletiekpiste
volleybal heren: VTK - Apolloon 20u30 in de sporthal van Gebouw De Nayer

Openingsuren
Moandag
Disendag
Woessdag
Dunderdag
Vriedag

Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

10U30 - 14U30

12U30-14U

22U - ...

10U30 - 14U30

12U30-14U

22U - ...

10U30 - 14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

10U30 - 14U30

12U30-14U

TOE

10U30 - 14U30

TOE

TOE

MA 15: Theokot BBQ | Theokot | 19u | 2 vleesjes voor €3 _
			

2 vleesjes voor €3 _ 750g ribbetjes voor €5

Beste Matjes tis eindelijk were dienen tied van tjoare, de zomer ister weer! Nui dawe
weer kunnen genietn van de zunne en de wufkes me kurte roksjes die zich door oes
Arenberg Park verplaatsn, ist were tied voor een traditie in eren te houden: De Theokot
BBQ. Twiffelt zekr niet te lange want de ploatsen zin beperkt!!!

DI 16: Finale cantus | Waaiberg | 20u00 | Bier L/NL: €11/14,
water/eigen drank L/NL: €4/6
Helaas, ‘t ende van tjoare is in zicht. Maar voor da widdr proberen oes semester
te reddn, goan we nog ne keer helemalle von tpadje ip de FINALE CANTUS.
Ip de latste cantus van tjoar zuppen we een speciaal bierke, namelijk ‘Kasteel
Rouge’’. Benieuwd naar wadda we nog allemal in petto ebbn voor joe? Mis
ton deze latste kans op gezelligheid, zang en goe bier zeker nie! De verkoop
begint disendagmiddag 9 mei in het Theokot en zal elke noene plaatsvindn tot
uitverkwop.

WO 17: Member raising event IAESTE | BOKU 03.10 | 12u30
Zoek je een nieuwe uitdaging voor volgend jaar? Zin om deel uit te maken
van een dynamische, toffe bende? Zou je graag werkervaring opdoen in het
buitenland in de zomervakantie? Dan is IAESTE misschien iets voor jou! Kom
woensdag naar ons member raising event en ontdek meer! Schrijf je in en we
zorgen voor een gratis broodje!

WO 24: Afzuip | Fakbar ‘t ElixIr | 22u
Komt nog jine ki tzwin deur de bjtin joagen in oezen favoriete fakbar ’t ElixIr
voorda d’examens eran komn! Lik alsan zulln er natuurlijk weer bère zotte
promo’s zin woar je van achterover valt!

Fjistn en
andere

Bowdschapn

Theokot

Ach-

tung meine Freunde!
Zoals jullie al gemerkt hebben aan het weer buiten is de
zomer weer in aantocht. Een mooie tijd van bakken aan het
strand van Knokke le zoute en schaarsgeklede dames checken
door
de glazen van onze zonnebril. Dit betekent echter ook dat het academiejaar weer op zijn einde loopt. Net zoals Rik Torfs kan beamen is er
een tijd van komen en een tijd van gaan. Volgende week is daarom onze tijd
gekomen om te gaan.
Dit geeft ons als theokot team de kans om onze boeken eindelijk eens te kopen
in een poging om onze semesters te redden.
Ik hoor jullie al denken: dit is toch veel te laat, maar zoals de enige echte Profeet
Mohammed ons leert: Tel niet de dagen, maar zorg dat de dagen tellen.
Graag verwelkomen wij jullie terug in september.
Kusjes van het theokot team

Interdisciplinaire Projecten PiP Leuven
Wat als je jouw capaciteiten kan gebruiken om op een innovatieve en ondernemende manier te werken aan producten die de
samenleving een stuk gemakkelijker kunnen maken? Wat als je
je studie een extra dimensie kan geven door dit in een project te
doen met studenten van andere opleidingen? Product Innovation Project Leuven maakt dit mogelijk!
PiP Leuven organiseert namelijk interdisciplinaire projecten voor
studenten waarbij het de bedoeling is om een alledaags probleem aangebracht door een industriële partner te tackelen door
een product te ontwerpen. De projecten lopen gedurende een
volledig academiejaar. Op het einde van het jaar dien je een prototype te maken
en een ondersteunende business case op te stellen voor je product.
Als burgerlijk ingenieur kan je het PiP project opnemen als een van volgende
vakken. Masterstudenten kunnen het voor 6 studiepunten opnemen via het vak
‘Entrepreneurship in de praktijk’ en 1e master WTK kan het ook opnemen als
‘Geïntegreerd practicum’. Ook 3e bachelors van WTK kunnen PiP opnemen als
‘P&O WTK’.
Zoek je een extra uitdaging en wil je veel bijleren? Dan is PiP Leuven zeker iets
voor jou! De inschrijvingen voor volgend academiejaar zijn nu open. Wil je meer
weten, surf dan naar www.pipleuven.be.

Werkgroep Cantus

Werkgroep

Commilitones
De examens kruipen langzaamaan dichterbij en daarmee ook het
einde van het academiejaar. Toch, niet getreurd want dit is de periode
van het jaar van een wel heel speciaal soort cantus, de zwanenzangcantus.
Dit is traditioneel de cantus waarop de laatstejaars afscheid nemen van hun
kring of club en hun zwanenzang mogen zingen en vindt plaats na het aanstellen
van het nieuwe praesidium. Bij veel kringen gebeurt dat rond deze periode maar bij
VTK na de examens. Zoals bij elke cantus worden er liederen gezongen maar tussendoor mag elk commilito een korte afscheidsspeech houden en zijn vele vrienden
bedanken voor de beste periode van zijn leven (Het begrip zwanenzang komt van het
bijgeloof dat zwanen zingen als ze afscheid nemen van het leven).
Bij deze cantus horen een aantal typische liederen: het Ergo Bibamus, het Suid-Afrikaans Studentenlied, het Tsjechisch drinklied, de Oude Roldersklacht en tenslotte het
Ruiterslied. Het Ergo Bibamus bestaat uit drie strofen en vertelt over het begin en het
eind van de studententijd en de blijdschap bij het toevallig terugkeren in de studentenstad. Het Suid-Afrikaans Studentenlied gaat over hoe we binnenkort onze vrijheden
zoals we die alleen maar in het studentenleven kennen kwijt zullen zijn en daarom
‘Hernuw die heil’ge vrindskapsband’ , omdat we altijd op elkaar zullen kunnen blijven
steunen. Het Tsjechisch drinklied heeft weinig uitleg nodig, de laatste twee regels
luiden ‘En daarom drink maar, drink maar, drink maar, drink op het vrolijk wederzien!’
Dan nog de Oude Roldersklacht is door diegenen die al wel eens tot het derde deel
zijn gebleven ongetwijfeld gekend en praat met heimwee over de studententijd en
over hoe elke strenge volwassene, op een bureau gebogen of als een kille schoolmeester, ook ooit een rolder was en sliep met de kruik.
Het Ruiterslied tenslotte gaat over een ridder die ten strijde trekt en bereid is te sterven. Op de juiste ogenblikken drinken de laatstejaars van hun vol glas en smijten het
vervolgens stuk om afscheid te nemen van het studentenleven. In clubs rapen de
petekinderen het glas op en geven de bodem terug aan hun peter of meter, dat wordt
bijgehouden als herinnering.
Laten we drinken op die laatstejaars die hun laatste
weken tegemoet gaan en dat we ze niet snel vergeten.
Uit het oog maar nooit uit het hart!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus
werkgroep-cantus@vtk.be

Winetasting

Anoniempje

Liefste Sofie T.
Het is onmenselijk lang geleden dat ik je iets schreef
Onmenselijk, omdat ik zonder jou niet echt leef
Elke dag, elk uur, elke second
Denk ik
terug
aan hoe je sierlijk in de aula stond
En de laatste tijd
gaat dit gepaard met meer en meer pijn
Omdat je er weldra niet meer voor me zal zijn
Ver weg ga je, veel verder dan ik je volgen kan
En ik had nog zo'n mooi plan
Een huis, twee kindjes en je mooie lach
Meer heb ik niet nodig, voor de perfecte dag
Hoe krijg je het over je hart om ons te verlaten
Ja ons, want ik had je niet als enige in de gaten
Bovendien is dit een pijn die 1 persoon niet kan dragen
Maar ik zie nu in dat onze liefde nooit zal slagen
Daarom nog eenmaal, namens al je aanbidders en vrienden
Kan ik je vergewissen
Sofie T., we zien je graag
En we gaan je ontzettend missen
Jouw Anoniemer Anoniempje

We push
technology further
to print microchip
features that are
ner
to accelerate
articial
intelligence
to make
robots
understand
humans

to let robots help
in healthcare

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students

Een West-Vlaamse boer moet voor de rechtbank
verschijnen voor verkrachting van zijn meid.
De rechter vraagt aan de boer: ‘Heb je haar verleid?’
‘Benink,’ zegt de boer, ‘ze lag van de èèrste keir goed.’

Kluhtjes

Miljaar gij ku zagen, zei den boer... en je gaf ze wuf e planke
k’ZIEN rete scheef zei den boer, en jé zette zien bril rechte.
kmoete wok nen faceboek ein zeitn boer, en je ging noa de boekenwinkel
ti vwor ol de koein gelik zeitn boer, en je stak zin wuf butn
zaod is zaod zei den boer, en em stak zen wuf vol me mais
Tis al ‘n oede doze ant wordn zeitn boer en ie smeet ze wuf by’t oed papier
Gjin nieuws i goe nieuws zeitn boer en ne klopte ze tilleviezje in frietn
den tid vliegt zeitn boer tegn zin wuf, en ie smeet de wekker noar eure kop
kwil u kussn , zeitn boer en ie pakte zijn wuf aar kussn af!
Zuign gao je! zeitn boer en ne gaf zn vrouwmens e stofzuiger
Den boer zei: De liefde van de man gaat door de maag en ie at zin vrouwe ip
Kzitte dr deure zijtn boer en tzat een gat in zn kouse
tis mo zuugn daj moe kunn, zeitn boer, en ne sloeg ze wuf eur tandn ut!
Kzin kapot, zeitn boer, en ie lachte em e breuke!
kwiln e knuffel vajoe zei de boerinne, en den boer gaf ze teddybeir
ki goeste achter tomattesap zeitn boer,en ie trok zijn wuf eur kwoorde uit!
Kwil een korste ip minne pizza, zei den boer en ie legde zin stutte derip
“Ge zie gie nie goe zeker?”, zei de boer en ne gaf ze wuf e bril
Time is money zeitn boer en ie verkocht z’n uurwerk

West-Vloams voor behinners

Toale

Dakan - Dit behoort tot de mogelijkheden.
Wuk? - Zou u dat eens willen herhalen?
Meugje da? - Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
Oedjemulle - Stop met verder praten voordat je me echt boos maakt
Ket get - Ik begin er stilletjesaan genoge van te krijgen
Giv moa sjètte - Steek er maar wat vaart achter!
Mo vint toch - Dat is weer niet te doen, dat is niet normaal.
Kjire ki were? - Kom eens terug?
Mohow seg - Maar allez
Tis hier gjestig - Het is hier plezant
Tootn Trekkn - Vreemde gezichten maken
Smeiren van Stuttjes - Boterhammen smeren
Das een Schnelle - Dat is een mooi meisje
In den duuk doen - Iets in het geniep doen
Tis stif wel - Het is zeer goed
Commisjes doen - Boodschappen doen
Een talore en forchettn - Een bord en vorken
Twa bere smittn - Dat was super grappig.

Ontspanninge

Woordzoeker

BAVETTE, BLEITEKOESSE, DROEVOARD, FRAAIJ,
FRIKKELJOEN, INDUFFELN, KAKKERNEST, KWANSELN,
KWIELEBABBE, PIETJEFENIENG, PIETJEPEK, PIEZEWIETJE, PUPPE,
RENNE, SMEKKN, SNOTTEKEISE, TETTELOKRE, TJOETTERN,
TRUNTN, TUKSJE, TUUT, VRIKKELGAT

Raadsel van de week
De winnoare vant vorige roadsel es Kaat Vertonghen. Zie mag haore cadeau ofhoalen an den blok 6.

Slitherlink
T’is vree simple. Ge moet lintjes trekkn tussn de puntn en ge moet eenen lien
vormn zunder die te krussn en het nummer van de cieferkes wil zeggn hoevele
stripkes ge derroend mocht zettn.

En gelik da ze zeggn in Wevelgem: ‘tot int pikkn van d’anjoens’ !

