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Het Bakske
Lieve lezer
Week 10 is al aangebroken. Zoals altijd is de tijd voorbijgevlogen en wordt het
iedere week dringender om ons te beginnen voorbereiden op de examens. Het is
eindelijk terug sociaal aanvaardbaar om over Kerstmis en oudejaa te spreken.
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Praeseswoordje
Ik ben de afgelopen week af en toe een frisse neus gaan
halen buiten. De beentjes werden serieus getraind. Met een
gemiddelde van 15.000 stappen per dag heb ik mijn portie
beweging wel weer gehad. Het viel me op dat de gemiddelde
mens aan het wandelen is geslagen. het Heverleebos was gevuld
met niet alleen rood, oranje, geel en bruin van de afgevallen
bladeren en bomen, maar ook blauw, groen, paars ... van de
fashionable winterjassen. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen kan ik
heel overtuigend zeggen dat die wandelingetjes deugd doen. Ik daag
je uit: nodig ieder dag iemand anders uit om een wandeling te maken.
Op anderhalve meter kan je perfect de benen strekken en een gezellig
babbeltje slaan. Nu prijst je uzelf toch gelukkig met Leuven waar alle parken
en bossen op wandelafstand liggen! Als je dan toch gaat wandelen, zet het
ineens op de Strava, join de VTK groep en help ons naar de overwinning in
the Battle of the Strava's!!!
Daarnaast heb ik ook afgelopen week mijn tweewekelijks bezoek gebracht
aan het donorcentrum. Jij toch ook?! Ik ben nu zeven dagen lid van de
Instagram community - WOW - en ben toch goedgezind dat ik enkele
doneerstories heb zien voorbij komen. Ik kan ten zeerste aanraden om je
volgende afspraak ook al te boeken. Binnen twee weken, vier weken, twee
maanden, een half jaar ... Elke donatie is nuttig. Ik beloof dat dit het laatste
tekstje dit semester is dat over doneren gaat. Je hoort me terug in het
tweede semester voor de volgende bloedserieus! Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
“ZIGO” oftewel “Zwijgen is geen optie”, de naam van een initiatief van
Tom en Anthony dat in mijn ogen de moeite waard is om hier eens te
vermelden. Wat doen ze? Ze houden zich bezig met, en ik citeer, “het
voeren van oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen over
de belangrijkste vragen van deze tijd”. Heb je eens een uurtje tijd vrij? Luister
dan naar een aflevering van hun podcast! De aflevering met Peter De Graef
is alvast een aanrader! :)
Ook de moeite komende week is Go Global! Heb je net als ik interesse in
een buitenlands studieavontuur? Dan kom je tijdens Go Global te weten
hoe dat alles in zijn werk gaat! Naast een heleboel infosessies staan er
ook enkele toffe evenementen op het programma, zeker een kijkje
waard dus :D
Tot slot nog een kleine tip: wil je net zoals ik vorige week vermeldde
graag zelf een cloudopslagdienst in elkaar knutselen? Dan is het
deze vrijdag het juiste moment om daarvoor de benodigdheden
aan te kopen! Het is namelijk Black Friday, een dag waarop
je traditioneel zeer goede dealtjes kan vinden, zeker op vlak
van technologietjes. Ik ga mijn best doen om niet te veel
uit te geven hihi :p
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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MA 23-27: Battle of the Strava's | In uw kot | 05u00-23u00
Deze week is het dan eindelijk zo ver. Tijd voor de enige echte Battle of the Strava’s
aka #BOTS! Een gezonde dosis competitie tussen de Leuvens verenigingen en het
in de aandacht brengen van mentaal welzijn, dat is het doel van deze interkringen
activiteit. Tijdens deze periode is het het doel om zoveel mogelijk te lopen in
de STRAVA-groep van VTK en zo dus VTK het meeste aantal kilometers van alle
Leuvense kringen te bezorgen!
In deze moeilijke periode van corona is het belangrijkste dat we er samen zijn voor
elkaar. Gebruik daarom bij elke loopje ‘ #BOTS ‘in de titel, post (zotte) foto’s van
je loopje, het volgen van de tussenstand … maakt niet uit wat, maar laat Leuven
zien dat de leden van VTK allemaal maatjes zijn, dat iedereen gesteund wordt en
toon dat VTK één massief blok kan vormen! De kring met de grootste social media
presence wint deze, toch wel belangrijke nevencompetitie.
#BOTS #wijwillenwinnen #onefamiliy
Voor de mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben, organiseren we
deze week elke dag een wekelijks loopje tegen elk tempo! Hiep hoi! Reserveer een
tijdslot via de website, waar ook de meest up-to-date loopjes gaan staan. Hierbij
al een klein overzicht:
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Events

MA 23: Leren Leren: Univ-editie | In je kot | 19u00

Weet je niet goed hoe je je moet voorbereiden op een monstercursus zoals
Algemene en Technische Scheikunde? Zegt een vrijlichaamsdiagram je nog
steeds niet zo veel? Weet je niet goed wat je moet verwachten van de examens
aan de universiteit? No stress, met Leren Leren: Univ-Editie zullen we er alles
aan doen om je klaar te stomen voor je eerste examenperiode! Op dit evenement
krijg je workshops rond time management, cursusmateriaal efficiënt verwerken
en motivatie en stressbeheersing tijdens de examenperiode. Omwille van de
huidige maatregelen zal dit evenement online plaatsvinden.

DI 24: Sector Night Construction | In Uw kot | 19u30

Heb je de bouwkriebel helemaal te pakken? Droom je ervan om op de werf te
staan en zelf grootse bouwprojecten te realiseren? Of bedenk en ontwerp je
deze liever zelf? Misschien weet je het nog niet helemaal en wil je wel eens te
weten komen welke mogelijkheden er allemaal zijn?
Kom het ontdekken op onze Sector Night Construction! Alle studenten uit
de bachelor en master zijn op dinsdag 24 november uitgenodigd om online
kennis te maken met enkele interessante bedrijven uit de constructionsector.
Kom luisteren naar hun presentaties en ontdek wat de sector allemaal voor
jou in petto heeft! Na de presentaties kan je in groepjes nog wat netwerken
en babbelen met de aanwezige bedrijven en wie weet ontmoet je wel je
toekomstige werkgever.
Je kan kennis maken met volgende bedrijven: Renotec, Sweco en Tractebel.
Inschrijven is verplicht en kan via: on.vtk.be/SNConstruction

Events

DI 24 Sector Night Consultancy | In uw kot | 19u30
Voel je je ingenieur maar ook interesse in de business-kant van bedrijven? Wil je
jouw kennis gebruiken om advies te geven in tal van sectoren en gebieden? Of heb
je eigenlijk geen idee wat “consultancy” eigenlijk is en wil je hier graag iets over te
weten komen?
(Tip: in consultancy is iedereen welkom!)
Kom het ontdekken op onze Sector Night Consultancy! Alle studenten uit bachelor
en master zijn op dinsdag 24 november uitgenodigd om online kennis te maken
met enkele interessante bedrijven uit de consultancysector. Kom luisteren naar
hun presentaties en ontdek wat de sector allemaal voor jou in petto heeft! Na de
presentaties kan je in groepjes nog wat netwerken en babbelen met de aanwezige
bedrijven en wie weet ontmoet je wel je toekomstige werkgever.

Je kan kennis maken met volgende bedrijven: Arthur D Little, Deloitte, EY en QbD.
Inschrijven is verplicht en kan via: on.vtk.be/SNConsultancy

Di 24: PEME: spelletjesavond | In je kot | 20u00
Het is weer tijd om je PeMe groepje op te trommelen en een gezellig
avondje bij te praten! Wij voorzien voor jullie een ongelooflijk leuke
Discord vol met spelletjes, waar je met je PeMe-groepje een hele
avond je kan amuseren! See you there om 20u ;)

Events

DO 03 dec Schaaktoernooi | In uw kot | 20u30
“Life is like Chess. If you lose your Queen, you’ll probably
lose the game.”
Heeft het bingewatchen van The Queen’s Gambit voor inspiratie gezorgd? Ben jij
bekend met de Koningsgambiet, de Pircverdediging of de Italiaanse opening? Of
heb je deze termen net stiekem op Wikipedia opgezocht? Wat het antwoord ook
was, welkom op ons Online Schaaktoernooi ben je zeker en vast! Test die grijze
hersencellen, stijg in de rangschikking en win het toernooi! De inschrijvingslink zal
verschijnen in het Facebookevenement en op de VTK-site.

DO 26 nov Ulyssis Workshop git | In uw kot | 20u00

Events

Monday mood
Het wordt buiten wat kouder, de verwarming zetten we wat hoger, ‘s
avonds kruipen we met een dekentje in de zetel. En ook deze Monday
Mood past zich daar vlotjes aan aan. De krakende wintertemperaturen
kunnen we gemakkelijk aan als je het leven door de ogen van een pinguïn bekijkt. Dus is dat exact wat we gaan doen, het leven door de ogen
van een pinguïn bekijken! Laat het maar vriezen dat het kraakt, sneeuwen
dat het wit ziet, met de nodige portie humor en ontspanning die we deze
week voorzien hebben geraak je daar zeker wel doorheen. Geniet ervan,
vrienden van het online leven!

WISE WORDS
Ook al zit vliegen naar betere oorden er jammer genoeg niet in, spreid je
vleugels en ontdek de wereld op een andere manier
MAGIC MUSIC
Na een paar weken wat meer gekende popmuziek, dagen we je deze
week uit voor wat spannendere pasjes, ooit al gehoord van de pinguïndans?
https://www.youtube.com/watch?v=JkiglO98YYo
En voor wie de moves liever laat links liggen maar wel wilt genieten van
een korte maar krachtige playlist, is er deze 5-delige pinguïnafspeellijst!
https://open.spotify.com/artist/6lOk7hCr8x3O9vHwylXyHR
KUNSTIG KNUTSELEN
Een nieuwe week, een nieuwe categorie! Wanneer je binnen zit te dromen
van deze schattige beestjes is er maar 1 manier om de sfeer écht in huis
te halen en dat is door gewoon je eigen pinguïn in elkaar te knutselen, van
origami :)
https://www.youtube.com/watch?v=iHQMzLUQMmg
KLASSIEKE COMEDIES
Of als je nóg meer all the pinguïn-way wilt gaan, kijk dan zeker even dit
instructiefilmpje over ‘how to become a penguïn’.
https://www.youtube.com/watch?v=wPG1Tqg0H1I
CUTE CATS
Uiteraard kan onze wekelijkse kattendosis niet ontbreken en
dus speciaal voor jullie deze week hebben onze cute cats

Cultuur

onderzocht hoe het leven er voor hun zou uitzien als ze in antartica zouden leven:
https://www.youtube.com/watch?v=4PPeAVv7mkg
Maar ook voor de niet-kattenliefhebber is er weer de nodige portie cuteness in de vorm van fluffy -wat anders- pinguïns!
https://www.youtube.com/watch?v=oAT4Xzhre4Y
SPANNENDE SERIE
Het is niet echt helemaal een serie, maar wel een filmserie en daar komt
ook het woord serie in voor dus deze week verwijzen we je graag door
naar de alomgekende Pinguïns van Madagascar! Ben jij vergeten door welke dolle avonturen Skipper, Kowalksi, Junior en Rico zich doorspartelen,
vlieg dan meteen je zetel in en geniet!
FUNNY FILMS
Ook in niet-tekenfilms kunnen uiteraard pinguïns voorkomen. Een studente die verliefd is op een jonge dokter en diezelfde dokter die eigenlijk
alleen maar in datzelfde meisje geïnteresseerd is als studie-object voor
een immuniserende proteïne van pinguïns? Dat zorgt gegarandeerd voor
vonken! Ontdek het hele verhaal in ‘Le Secrets des Banquises’, op Netflix
https://www.netflix.com/be/title/80156683
Jullie dachten bijna dat we hem vergeten waren he? Maar gelukkig is
het antwoord daarop nee! Wie pinguïn zegt, zegt Happy Feet en dus ook
Mumble. Hij kan helaas niet zingen, maar wel tapdansen als een pro en
vormt daarmee het unieke centrum van aandacht in deze klassieker
uit 2006, te herbekijken op Netflix https://www.netflix.com/be-en/title/70043941
Dat was wel voldoende als dagelijkse pinguin-dosis! Geniet nog een volle
week van deze schattige diertjes en dan zijn wij er volgende week gewoon
weer met een gloednieuw thema!
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Raadsel van de week
Thomas en zijn vrouw hielden thuis een feestje met 4 andere getrouwde stellen.
Elk persoon heeft handen geschud met iedereen die hij of zij nog niet kende.
Nadat het handen schudden voorbij was, vroeg Thomas iedereen, inclusief zijn
vrouw, hoeveel handen zij geschud hadden. Tot zijn verbazing kreeg Thomas
negen verschillende antwoorden.
Hoeveel handen heeft de vrouw van Thomas geschud?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Nina Appels en mag een mailtje sturen naar
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W9' om haar
prijs te ontvangen!

