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Het Bakske
				Lieve lezer
Semesterweek 12 is aangebroken en spijtig genoeg betekent dit ook dat
dit het laatste Bakske is van het semester. Geniet dus voor een laatste keer
van 14 pagina's vol hoogstaande literatuur en maak je vooral geen zorgen, want
volgend semester zijn we er terug om jullie maandagochtend toch net iets leuker
te maken!
Kusjes,
de Redactie
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BeheerBoitBakskestekstje
We wisten dat het er ooit van ging komen, hoe de aankondiging van
Seba en Abri dat ze, in tegenstelling tot hun voorgangers, altijd hun
bakskesdeadlines gingen halen bij de rest van G5 met hoongelach werd
onthaald. Op dat moment wisten we als Beheer dat we hier iets mee
moesten doen, heel het jaar werken wij in stilte aan facturen, bestellingen,
boekhouding en verzekeringen, wachtend op het moment dat ook wij in de
spotlight kunnen gaan staan, wachtend tot er steken zouden vallen. Tot een
naleesversie (versie die op donderdagavond naar het praesidium wordt verstuurd
om fouten eruit te halen voor het drukken/publiceren) waarin hun tekstjes zouden
ontbreken. Zo kunnen ook wij onze literaire meesterwerken delen met alle leden
van onze faculteit en andere enthousiastelingen van het bakske. De enige vraag die
ons dan rest is met welke hoogstaande literatuur we dit zullen doen? Welk epos zal
zo krachtig zijn dat het de lezers doet verlangen naar een volgend beheertekstje?
Het antwoord op die vraag zullen we jullie jammer genoeg nog schuldig blijven,
ook wij hebben een beperkt aantal tekens om het beheertekstje te vullen. Zie het
als een epiek uit meerdere delen, het laatste telkens beter dan dat daarvoor. Zie
dit als de eerste stap van een reeks tekstjes die meer respect afdwingen voor
bakskesdeadlines. Zie dit als de eerste overwinnende slag van David tegen Goliath.
Tommie en Dommie
Beheer 2020-2021

Secritekstje
Hey daar!
Het zat er al langer aan te komen. Nadat de voorgangers van ons geliefd praesesvice duo vorig jaar enkele keer de deadline toch ‘nipt’ gemist hebben, zaten
onze twee musketiers met een goed voornemen. Zoals het alle goede goede
voornemens beaamt (Ik ga beter mijn lessen bijhouden, ik ga meer gaan sporten
…). is het onvermijdelijke toch gebeurd: beide jongeheren hebben de deadline die is
opgelegd door ons lieftallig commuteam niet gehaald. Als ex-commuteamlid zijnde
zag ik dit met lede ogen aan en besloot ik in te grijpen. Ik nam de digitale pen ter
hand en begon te typen alsof het 23u50 was op de dag van mijn P&O deadline. Ik
moet eerlijk toegeven, er kruipt meer tijd dan ik dacht in deze wekelijkse portie
van pure poëzie. Het verbaast me dan ook ten zeerste dat dit goed voornemen het
langer heeft volgehouden dan het gemiddelde nieuwjaarsdieetvoornemen dat al
sneuvelt na twee weken op een iets te laat gepland nieuwjaarsdrink. Na deze 164
woorden wil ik dan ook mijn diep respect uitdrukken voor al die keren dat ze
de deadline wel gehaald hebben.
xoxo

Emma
Secretaris 2020-2021
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Openingsuren

MA 7: Letters of Light | In uw kot! | 21u00
De jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International is voor jullie zeker geen
onbekend concept. Massaal brieven schrijven, een klein gebaar voor ons, maar
met een grote collectieve impact voor de mensen/gemeenschappen waar we
voor schrijven, in de strijd tegen schending van de basismensenrechten. Met deze
actie vanuit VTK willen wij ook ons steentje bijdragen om dit brievenaantal serieus
in de hoogte te laten schieten. Meedoen kan op 2 manieren; ofwel schrijf je thuis
of met je vrienden en familie brieven en je bezorgt die bij ons of laat weten waar
wij ze kunnen komen oppikken via de form. Tweede optie is om op 7 december
gezellig met ons mee te schrijven in het online schrijfwebinar, sfeer verzekerd! Via
beide manieren willen wij jou ook graag bedanken en ontvang je een LED-kaarsje
als je minimaal 5 brieven geschreven hebt. Tot schrijfs!
Meer informatie over het evenement en de 10 personen in de kijker vind je op
www.amnesty-international.be/schrijfmarathon
Laat hier weten hoeveel briefjes je hebt geschreven en waar en wanneer we deze
kunnen ophalen: https://vtk.be/en/form/index/9532/

DI 8: Kerstcantus | In uw kot! | 20u00 Io Vivat
HO HO HO! De kerstperiode komt er weer aan! En daarmee snakt iedereen naar
dé laatste online cantus van dit semester. Deze keer helemaal in kerstsfeer, met
prachtige pianobegeleiding én met veilingen voor het goede doel! Wat wil je nog
meer? Zet dus die kerstmuts maar op, neem je codex erbij, hou je payconiq klaar
en GAAN!
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WO 9: Fakkeltocht | C300 | 19u00 | €1
Op een donkere woensdagavond niets te doen? Heb je al te lang binnen
gezeten? Nog eens nood aan een frisse neus? Kom woensdagavond naar
de C300 om te starten aan onze mysterieuze fakkeltocht! Een leuk avondje
wandelen met je vrienden. Vergeet zeker geen mondmasker aan te doen!
Maximum groepjes van 4 personen.
Inschrijving: https://vtk.be/nl/registration-shift/
'Fakkeltocht')

(filter

op

Evenement:

Nothing to do on a dark Wednesday evening? Have you been inside for too
long? Need a breath of fresh air again? Come to the C300 on Wednesday
evening to start our mysterious torchlight procession! A fun night out
walking with your friends. Do not forget to put on a mouth mask! Maximum
groups of 4 people.
Registration: https://vtk.be/nl/registration-shift/ (filter on Event:
'Fakkeltocht')

WO 9: Biermanden 2.0 | In uw kot! | 23u59
Het is alweer enkele weken geleden dat er een fantastische beertasting
plaatsvond. Deze kwam er enkele dagen na het verkoopmoment van de
allereerste reeks biermanden. Na het ongelofelijk succes van deze reeks
biermanden, is er volgende week opnieuw de mogelijkheid om biermanden
te reserveren. Meer nog, deze keer kan je kiezen tussen niet één, maar
twee verschillende biermanden van verschillende groottes! Ideaal om in
de blok af en toe een biertje te drinken, of aan je familie te geven op
nieuwjaar. Ben je eerder een zoetekauw in plaats van een bierfanaat?
Dan is kan je nu ook een lekkere cocktail met chocolade te bestellen! Let
op, deze cocktails zijn beperkt in oplage dus enkel beschikbaar zolang de
voorraad strekt. Reserveren kan via de link in het facebookevenement tot
woensdagavond 9 december 23u59. Het afhaalmoment van de manden
en cocktails zal plaatsvinden op 14 december tussen 12u30 en 14u in het
Theokot.
Reserveren via : https://on.vtk.be/Beerbasket

Events

Arenberg Art - Design Challenge
Enkele weken geleden lanceerden we een wedstrijd om de sokkels op het grasplein
aan het kasteel een nieuwe bestemming te geven. Wij waren heel blij met de reacties
en ontwerpen die binnenstroomden via mail. We willen deze graag delen met jullie
via ons favoriete kanaal: ‘t bakske! Hieronder kunnen jullie de fantasieën van jullie
medestudenten bewonderen die probeerden hun departement uit te beelden in
een kunstwerk.

Alicia - Architectuur

Lie - Architectuur

Reda - Architectuur

Art

Annelien - Esat

Arnaud - Esat

Reda - Esat

Art

Annelien - VTK

Reda - CIT

Reda - Bouwkunde

Art

Reda
- Computerwetenschappen

Reda - Materiaalkunde

Reda - Werktuigkunde

Art

Monday Mood
Nog maar enkele weken te gaan in dit semester, gelukkig wordt die pijn wat
verzacht door allerlei feesten en feestdagen; te beginnen met Sinterklaas. Geheel
coronaproof bezorgt hij al jaren pakjes via de schoorsteen bij ieder thuis en ook
dit jaar is dat niet anders! Ook Sinterklaas wou graag zijn steentje bij dragen aan
de wekelijkse Monday Mood en dus hebben we gewoon een editie speciaal aan
hem gewijd! Met zijn mijter en zijn staf staat hij alvast klaar om jullie doorheen de
komende week te loodsen met de nodige wijze woorden, magische muziek, funny
filmpjes en nog veel meer!

WISE WORDS
•
Volgens Bart Peeters zijn de kerstman en de paashaas de “minderwaardige
collega’s” van Sinterklaas, dat is de reden waarom je hoogstwaarschijnlijk het
langst in de Sint geloofd hebt.
•
Denk terug aan je kindertijd en beloof nu jezelf dat je later je kinderen helemaal
laat meegaan in het verhaal van Sinterklaas. Zo mag je elk jaar de avond van 5
december toch nog eens een zwaar biertje drinken en lawaai maken.
KUNSTIG KNUTSELEN
•
Pak je lego/k’nex erbij en bouw een mega grote stoomboot! Stuur je resultaat
zeker door naar cultuur@vtk.be, wij zijn benieuwd!!

Cultuur

MAGIC MUSIC
•
Vroeger konden we helemaal losgaan op die sinterklaasliedjes, waarom zouden
we dat nu niet nog eens doen? Zet deze “Sinterklaas hardstyle” playlist op
onder de douche of om wakker te worden en je wordt er weer helemaal vrolijk
van!
https://open.spotify.com/playlist/394tV22gd1ZkfqXSj5ewbH?si=QJDaTO29TDqrce7TBGwG5w

•

Natuurlijk zijn er ook heel wat leuke podcasts zoals “Het sinterklaasjournaal:
de podcast” te beluisteren om terug in je kindertijd te gaan en een beetje weg
te dromen!
https://open.spotify.com/show/5MIQ7SL4doZEuY8VEl0hh3?si=gYJZqs8uR7GenQqpkP_RUw

KLASSIEKE COMEDIES
•
Omdat wij helemaal verdoken zijn geraakt in de Dag Sinterklaasfilmpjes, hebben
we onze eigenste Bart Peeters maar eens gebeld om onze eigen vraagjes te
kunnen stellen. Natuurlijk is het filmpje dat daaruit ontstaan is een comedy op
zich! Geniet van ons eigenste filmpje en registreer je voor een afspraakje met
de Sint!
CUTE CATS
•
Deze kat heeft een kleine identiteitscrisis over of hij/zij al dan niet een
speculaasje is. En wees nu eerlijk, ze zijn toch cute!
https://www.youtube.com/watch?v=dwwBnZ4YkV4
SPANNENDE SERIE
•
Hier is geen twijfel over mogelijk, “Dag Sinterklaas” natuurlijk! Heel wat
afleveringen zijn terug te vinden op Daily Motion. Wil je echt de goeie oude
versie vinden waarbij Bart tegen zijn kindjes praat ipv de nieuwe versie met de
opa? Tijd om dan eens in je kasten te duiken en misschien vind je wel enkele
dvd’s van vroeger.
FUNNY FILMS
•
We zouden hier natuurlijk een echte fantasiefilm over sinterklaas kunnen tonen,
maar ook deze keer hebben we iets speciaals uitgekozen. “Sinterklaas bestaat”
is een film over een gewone taxichauffeur wiens alter ego Sinterklaas is. Maar
zal het ook dit jaar lukken om iedereen ervan te overtuigen dat hij echt bestaat?
Dat was het dan al weer! Meer kon Sinterklaas helaas niet schrijven want zijn
stoomboot toeterde al van ongeduld om weer richting Spanje te vertrekken. Niet
getreurd, volgend jaar is hij er weer, en tot die tijd moet je je maar bezig houden
met bovenstaande tips! En nog meer niet getreurd, want volgende week is er
gewoon weer een nieuwe monday mood met een nieuw thema!

Cultuur

Doolhof
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Spelletjes

Memes
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Raadsel van de week
Ik heb hier een glas water, een even groot glas wijn (beide even vol) en een lepel.
Eerst doe ik een lepel water bij de wijn. Ik roer het mengsel goed door en doe
vervolgens een lepel van het mengsel weer terug in het andere glas.
Zit er na afloop nou meer water bij de wijn of meer wijn bij het water?
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 Constantijn Martens en mag een mailtje sturen
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W11' om
zijn prijs te ontvangen!

Amnesty International: Letters of light
Vanaf deze week start de schrijfmarathon van Amnesty International, die de hele
maand december zal duren. Amnesty International is je waarschijnlijk wel bekend;
het is een vereniging die zich wereldwijd inzet voor mensenrechten. Maar wat is die
schrijfmarathon dan eigenlijk? Waarom zou je hieraan meedoen? Hoe doe je dit?
Wat?
De schrijfmarathon van Amnesty International vindt ieder jaar plaats in december.
In heel deze maand levert deze schrijfactie wereldwijd honderdduizenden brieven,
solidariteitskaartjes en handtekeningen op. Op deze manier wordt er rechtvaardigheid
geëist voor mensen van wie de basisrechten geschonden werden.
Waarom?
Amnesty International heeft 10 mensen/gemeenschappen uitgekozen voor wie we
deze maand écht een verschil willen maken. Voor meer info over deze mensen, kan
je eens kijken op www.amnesty-international.be/voor-wie-komen-we-in-actie.
Samen zetten we de autoriteiten onder druk door middel van brieven, handtekeningen,
solidariteitskaartjes, etc.
Dit kan heel veel betekenen voor deze 10 mensen en daarom probeert Amnesty
International er zoveel mogelijk te verzamelen. Van iedereen, ook van jou! JIJ kan een
verschil maken, hoe mooi is dat?
Hoe?
Wij zetten ons deze maand ook in om mee te schrijven en op te komen voor
mensenrechten en je kan heel gemakkelijk meedoen met ons. Bestel alvast je
gratis schrijfpakket op www.amnesty-international.be/bestel-je-schrijfpakket
(of download dit online). Hier zitten enkele leuke tools in om je alvast op weg te
helpen; het bevat onder andere enkele balpennen, solidariteitskaartjes, posters en
voorbeeldbrieven. En dan… schrijven maar! Je kan dit de hele maand lang doen zelf
op je kot, maar als je net zoals ons dit graag samen doet, nodigen we je uit op ons
online schrijfwebinar op 7 december. Een beetje sfeermuziek, enkele kaarsjes op de
achtergrond, leuk gezelschap en schrijven maar!
Je kan ook heel de maand december je brieven bij ons afleveren (Studentenwijk
Arenberg 6, gelijkvloers). Wij zullen dan achteraf alles tezamen opsturen naar Amnesty
International. Als je niet tot bij ons geraakt, kan je dit laten weten en dan komen wij je
brieven ophalen. Oh ja, en als je minimaal 5 brieven hebt geschreven, krijg je van ons
een schattig LED kaarsje. Makkelijk verdiend en super gezellig om naast je te zetten en
nog een paar extra brieven te schrijven! ;)
Voor meer info van Amnesty International zelf kan je ook altijd eens kijken op
www.amnesty-international.be/schrijfmarathon.

Events

