H et Baksk e

semester 1 week 7
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

1 nov 2015 - 16 blz. - 750 ex.

Burgies weten waarom (oeps, archies ook natuurlijk!)

Spannende nieuwe vervolgrubriek!
Blader snel naar pagina 11

ZONDAG

23u

Happy Hour		

‘t ElixIr

12u30
22u

Bomaworsten en Kubb Grasveld C200
Cocktail Night		
‘t ElixIr

18u30
20u
22u

Jeneverhonkbal
Schaaktornooi
Peda-avond

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

22u

Thursdays @ ‘t ElixIr

Grasveld Alma 3
Theokot
‘t ElixIr

‘t ElixIr

Praeseswoordje
Vrienden, na maanden van welklinkende retoriek en oprechte emoties
komt nu het literaire zwarte gat.
Deels omdat ik mijn schrijverscapaciteiten moet richten op die te lang
verwaarloosde thesis, deels doordat ik nog steeds starstruck ben van
mijn tete à tete met Patje op onze spetterende Halloween TD.
Maar toch vooral omdat het deze week aan onze groentjes is: de
doop. Nu is het aan hen om te tonen wat ze in hun mars hebben.
Laten we hopen dat ze hun TTT’s goed verteerd hebben en dat ze
met hun doop eindelijk eens wat échte kennis opdoen!

En neem het aan van een ervaren rot als mezelf: ze hebben nog veel te leren als schattige
eerstejaars.

Lucas “Nostalgische Zak” Vanlaer

Ik wil het tekstje van deze week graag wijden aan de pracht van de
herfst! Ik ben al een paar keer overvallen door de schoonheid ervan
terwijl ik naar de les fietste deze week.
De dreef tussen Alma en de campus? Bjoetifel.
Het bruggetje van ESAT naar Alma? Waw.
Het stuk bos naast/achter gebouw de nayer daar? I cry evertim.
Neem ook eventjes de tijd om de kleurenpracht te appreciëren
en besef ook wat voor een geluk dat we hebben met het mooie
Arenbergpark zo dicht bij de campus!
Pas ook wel op met de bruggetjes want ze beginnen enorm glad te worden..
#vallenmetdefiets #btdt

Vicewoordje
2

Cultuur in Leuven
Houd je van film of theater? Zit muziek in jouw DNA? Of wil je gewoon af en toe graag

eens naar een leuke culturele activiteit in Leuven gaan? Dit academiejaar geven we jullie
om de twee weken een klein overzicht van het culturele reilen en zeilen in Leuven.

Night man

muziek

Dinsdag 3 nov | 20u00 | Foyer Het depot

De eerste cd van Nightman alias het
soloproject van Thijs Delbeke (bekend van
Sir Yes Sir) is binnenkort te bewonderen in
Het Depot!

Het Groot Dictee Der
Leuvense Studenten
taal / literatuur

Donderdag 5 nov | 19u30 | Aula Max Weber

Het Groot Dictee der Leuvense Studenten,
de jaarlijkse culturele uitdaging. Dit jaar
zal het dictee worden voorgelezen door
de welbekende Lucas Van den Eynde! +
Tijdens de pauze is er een gratis receptie
voorzien en een optreden van slam poet
May Greyson.+ Er zijn prijzen te winnen.+
Laat zien dat burgies & archies heus ook
wel zonder fouten kunnen schrijven. =
Genoeg redenen om deel te nemen dus!
Info
op
on.vtk.be/grootdicteefb
inschrijven op on.vtk.be/grootdictee.

&

Pathétique door het
Universitair Symfonisch
Orkest muziek

Donderdag/vrijdag 12/13 nov | 20u00 | Aula
Pieter De Somer

Het Universitair Symfonisch Orkest
keert terug van weggeweest. Na hun
concertreis in Armenië is het terug tijd
om in Leuven te spelen. Een prachtige
avond met Tchaikovsky, Humperdinck
en Saint-Saëns! Meer info en kaarten op
usoleuven.be.

Playground festival
performance

19 - 22 nov | Museum M

Een bonte verzameling van allerlei
kunstenaars die zich elk bezig houden met
allerlei disciplines, dat is het playground
festival. Voor de geïnteresseerden:
werken van Jean-Pascal Flavien, Hugues
de Cointet, Fieldworks en nog veel meer
allemaal te vinden in Museum M. Meer
info op www.playgroundfestival.be.

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

Gesloten

Gesloten

22u - ...

Dinsdag

12u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Evenementen
ZO

1

Sundays @ ‘t ElixIr

22u00 | ‘t ElixIr

Happy Hour 23u-24u

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr
profiteren van een happy hour tussen 23u
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

DI
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lokaal

Sumo Robot
Competitie: Arduino
Basics
02.58

19u30 | ESAT

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 eerste sessie zal gaan over de
populaire
Arduino
microcontroller
waarmee je je robot kan programmeren
en controleren. Gelieve te registreren op
http://www.ieee-sb-leuven.be/node/398.
Iedereen welkom!

DI
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Cocktail Night

22u00 | ‘t ElixIr
Cocktails voor €1 en
€1,50

Dinsdag steken we de fak in een
fancy kleedje! Drie overheerlijke
cocktails wachten op jouw
hartstochtelijk zwoele lippen: Blue
Lagoon en Mojito voor €1 en Long
Island Ice Tea voor €1,50.

WO
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Infosessie Praesidium

18u00 | De Molen 00.07

Woensdag 4 november is er een
vrijblijvende
infossessie
over
het
praesidium met mogelijkheid tot instap in
het praesidium.
Heb je interesse? Kom dan om 18u naar
de Molen, lokaal 00.07

WO
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WO 4 Jeneverhonkbal
18u30 | Grasveld Alma 3

Alle drukte rond de 24 urenloop is stilaan
weggeëbd, maar dat wil niet zeggen dat
we stilzitten bij sport. Integendeel! Deze
week vindt onze eerste sport van de maand
plaats en we gaan jeneverhonkballen!
Zin om mee te doen? Kom dan woensdag
om 18u30 naar het grasveld voor alma 3!
We meeten daar en gaan samen naar het
rugby-veld. Inschrijven is niet nodig, maar
betalen helaas wel. Leden betalen 2 euro,
niet-leden 4! Dit geld mag woensdag
gewoon meegebracht worden, tot dan!
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Schaaktornooi

20u00 | Theokot
Lid €1, niet-lid €1,50

Het eerste schaaktoernooi van VTK komt
eraan. Of je nu een doorwinterde expert in
schaken bent of eerder toch een amateur,
voor beiden wordt een interessante
schaakavond gegarandeerd! Naarmate
het toernooi vordert, kom je tegenover
gelijkwaardige tegenstanders te staan.
Dus schrijf je in, kom af en verbeter
je schaakkunsten (en win eventueel
een leuke prijs)! Inschrijven: on.vtk.be/
schaaktoernooi

DO
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DO 5 Massacantus

17u30 | Alma 3

Op donderdag 5 november is het weer
tijd voor dit grootse Heverleese festijn.
Prijzen: €10/12 (L/NL) Deuren: 17u30, io
vivat: 18u00.
De voorverkoop zal voor VTK doorgaan
op dinsdag 3/11 om 12u45 in het theokot.
Vergeet zeker je lidkaart niet! Je mag ook
slechts 2 kaarten per persoon kopen. Als
je voor een 2e persoon aan ledenprijs
wil kopen, vergeet dan zeker niet die 2e
lidkaart ook mee te brengen!

DO
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Thursday ’s @ ‘t ElixIr
22u00 | ‘t ElixIr
Alle zware bieren voor €
1,50!

Elke donderdag geniet je in fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo: ALLE ZWARE
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

DO
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Peda-Avond

22u00 | ‘t ElixIr

Deze woensdag komen onze vrienden en
vriendinnen van Pedagogiek een feestje
bouwen in onze fakbar. Kom samen met
hen feesten!

BOMAworsten en
KUBBtornooi

12u30 | grasveld C200

Om kanweek alvast goed in te zetten
en tevens de zieltjes van de middelbare
scholiertjes te winnen tijdens de
openlesdagen organiseert VTK kanweek
een heuse BOMAworstenverkoop en
KUBBtoernooi. Altijd al een bomaworst
willen proeven? (Deze zullen wél eetbaar
zijn!) Of houd je het liever bij chocomelk
of soep? Wil je die (eerste) lessen van het
burgiebestaan zo snel mogelijk vergeten
met een ontspannend spelletje Kubbs?
Rep je dan tijdens de middag zo snel
mogelijk naar het grasveld van C200!
5

DO

5

CleanTech
Challenge Belgium:
Networking and 		
Pitch Event

19u45-22u30 | FlexiSpace Agora

Op 5 november organiseert AFD
(Academics For Development) samen
met AFT (Academics for Technology)
het eerste evenement van de CleanTech
Challenge, een wereldwijde business
plan competitie voor ideeën rond schone
en duurzame technologie. Op dit pitchen netwerkingsevenement kan iedereen
die een idee heeft en/of teamleden
zoekt, deelnemen. Je krijgt de kans om
je idee in 2 minuten voor te stellen aan
je medestudenten. Wil je meedoen aan
de CleanTech Challenge, maar je hebt
nog geen idee? Dan is deze avond de
ideale gelegenheid om je aan te sluiten
bij een ander groepje! Op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Kom op 5 november
naar de Agora om het startschot van je
eigen business plan te geven! Vergeet
je niet in te schrijven voor deze avond.
De link vind je op de Facebookpagina
van het evenement, te bereiken via
de Facebookpagina’s ‘Academics For
Development Leuven’ en ‘AFT Leuven’.
Vragen over de CleanTech Challenge?
Aarzel niet om een mail te sturen naar
ctc@aftleuven.be.

MA
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Infosessies
internationale
mogelijkheden

18u00 | Arenberg III

Voor wie meer wil weten over internationale
studiemogelijkheden: infosessies op 12
november, 18 uur. Programma op https://
eng.kuleuven.be/english/education/
internationalisation/infosession
6
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Live Cantus

21u00 | Waaiberg

Maandag 9 november is er
weer een cantus, en wat voor eentje.
Hier geeft Revue jullie namelijk al een
voorsmaakje van het echte werk in maart.
Deze cantus wordt namelijk begeleid door
live muziek van Revue Muziek. Zeker een
aanrader als je wel eens een cantus wil
doen die eens iets specialer is. Aangezien
deze cantus in onze in welbefaamde
international week valt, krijgt deze
cantus
het
internationaal
getinte
thema van “Rock Around The World”.
Kom dus zeker verkleed als je meest
patriotistische rockster en krijg een euro
terug!! De voorverkoop start deze week
woensdag 4/11, ‘s middags in het Theokot.
Bier: L/NL €12/€16
Water: L/NL €4/€6
Deuren: 21u
Io vivat: 21u30

MA

Deloitte Workshop

9

19u00 | 200S 00.04

VR

Vrienden- en
familiecantus

This workshops given by
Deloitte investigates the challenges
ahead for players in the energy market.
Sign up on the VTK website.

13

20u30 | Waaiberg

In november is het naar gewoonte ook
tijd voor onze jaarlijkse vrienden- en
familiecantus. Neem dus die mama’s,
papa’s, broers, zussen en de rest van
de familie mee om hen ook eens te
laten kennismaken met dit studentikoos
gegeven. En omdat het per toeval vrijdag
de 13e is, is het thema grote en kleine
ongeluk(jes). Kom dus weker verkleed
en krijg een euro terug. Ieder lid mag 2
niet-leden aan ledenprijs meenemen.

De voorverkoop start deze week vrijdag
6/11, smiddags in het Theokot.
Bier: L/NL €11/€15

Water: L/NL €4/€6

Deuren: 20u30

DI
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Io vivat: 21u

Improcup

20u30 | Aula Pieter De
Somer

Brace yourself, impro is coming!
Trompetgeschal,
gejuich
en 䜀愀洀攀 漀昀 䌀甀瀀猀
paardengehinnik, 㤀搀攀 嘀氀愀愀洀猀攀 䤀洀瀀爀漀挀甀瀀
㜀 渀漀瘀攀洀戀攀爀
want Preparee
䄀洀愀椀
䐀攀 刀攀椀稀攀渀搀攀 刀攀椀最攀爀
heeft
weer 䌀漀洀瀀愀最渀椀攀
倀爀攀瀀愀爀攀攀
䤀洀瀀爀漀挀攀猀猀椀攀
䈀䤀䰀
匀眀愀愀樀瀀
䤀洀瀀爀漀ǻ攀氀
iets
bijzonders 䌀愀焀甀攀
䐀攀 䬀攀瘀椀渀猀
吀栀攀 䰀甀渀愀琀椀挀猀
䤀洀瀀爀漀爀氀愀渀搀漀
in petto: een
zenuwslopende
Game of Cups.
㈀ 甀㌀ 䄀甀氀愀 倀椀攀琀攀爀 䐀攀 匀漀洀攀爀
Op
dinsdag
17
november
brengen wij elf
improvisatiegroepen uit verschillende
windstreken van Vlaanderen samen
om de strijd met elkaar aan te gaan.
Het startschot van deze negende
Vlaamse Improcup zal gegeven worden
om 20u30 in aula Pieter De Somer.
Humoristische personages, scherpe
verhalen, een zangscène over het lied
van ijs en vuur, het kan allemaal!
匀琀甀搀攀渀琀 갠㐀
一椀攀琀ⴀ猀琀甀搀攀渀琀 갠㘀

吀椀挀欀攀琀猀 ☀ 椀渀昀漀
眀眀眀⸀瀀爀攀瀀愀爀攀攀⸀戀攀

嘀唀㨀 䬀氀愀愀猀 嘀愀渀 搀攀渀 䈀爀漀攀挀欀Ⰰ 圀愀瘀攀爀猀攀戀愀愀渀 ㈀㈀ Ⰰ 䠀攀瘀攀爀氀攀攀

Voor een ticket hoef je niet over the wall
te gaan of een raaf te sturen, maar je
kan gewoon naar www.preparee.be/
tickets (€4 voor studenten, €6 voor nietstudenten).
De deelnemers van dit heus festijn:
Compagnie Amai, Preparee, BIL,
Caque, De Kevins, Improrlando, De
Reizende Reiger, Improcessie, Swaajp,
Improfiel en The Lunatic.

DI
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ExxonMobil
Inhouse Day

APP

Are you an engineering student
at KULeuven? Then this is your chance
to catch a glimpse of ExxonMobil in
action! During the APP Inhouse Day you
will visit our Antwerp Polymers plant in
Zwijndrecht. You will get a tour of our
production facilities, and see some of the
technology you’ve encountered during
your studies in practice. You will have the
opportunity to meet both young engineers
and experienced managers and to
interact with them in an informal setting.
You will learn more about ExxonMobil’s
activities in the BeNeLux and worldwide,
and demonstrate your analytical and
teamwork skills in challenging case
studies. Get a taste of some of the
opportunities we provide to young
engineers, and see for yourself whether a
career at ExxonMobil is for you! For more
information: www.exxonmobil.be/careers

WO
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Athens Week
22u00 | ‘t ElixIr

Net zoals vorige jaren organiseert
BEST (Board of European Students of
Technology) het ‘sociaal’ programma
van Athens, een cursus van een week
voor buitenlandse studenten. En jij kan
hen welkom heten op dit fakfeestje! Er
zal een Franse sfeer aanwezig zijn, met
de hierbij horende drank! We bieden
zowel dé Franse klassieker aan (wijn:
€1/glas) als een gewaagd shotje ((I bet
you want a) French Kiss: €1 voor 1, €1.5
voor 2). Twijfel dus niet en zorg dat je
er bent! International people are present
IYKWIM. Daarbovenop organiseren we
ook een International Cantus op zondag
15/11! Schrijf je in voor 12€ bij leuven@best.
eu.org
7

De voorbije week

Theokot Karaoke

VTK Bureau
8

Beach...

...party!
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Wonderwijs - Update Bureau 3
Beste aandachtige bakskelezer, hieronder
een verse brok onderwijsmaterie vanuit
het VTK Bureau afgelopen woensdag. We
besproken drie vree wijze onderwerpen
waarop de talrijke aanwezigen (bedankt
daarvoor!) duchtig konden discussieren.
Ten eerste kwam een voorstel van Eric
Steegmans aan bod voor methodiek van
de informatica: Indien je het vorige jaar
reeds geslaagd was voor het project maar
het vak toch hebt moeten meenemen,
moet je het project niet meer opnieuw
doen. Het bureau was geen voorstander
van dit voorstel omdat het project toch
een belangrijk en leerrijk deel van het vak
is.
Ten tweede bespraken we de Engelstalige
bachelor. We kregen namelijk van de
faculteit de vraag om te kijken of er
vanuit de studenten interesse is in onze
bachelor, maar dan in een Engelstalige
versie. Met die aanbieding is onze
opleiding interessanter voor internationale
bachelorstudenten. Het Bureau merkte
op dat het voor Vlaamse studenten, die
net het middelbaar verlaten, de stap
naar een Engelstalige opleiding te groot
is, en dus niet aanlokkelijk. Bovendien
is ons bachelor systeem van hoofd- en
nevenrichtingen ook anders dan in andere
universiteiten, wat nefast is voor de
aantrekking van internationale bachelor
studenten.
Ten derde hadden we het over het
voorstel voor de herstructurering van
het academiejaar van onze decaan.
Kort samengevat houdt dat voorstel het
schrappen van de 3e examenperiode
in augustus/september in, om deze te
verplaatsen naar de lesvrije week (na
het 1e semester) en de 1ste week van
de zomervakantie. Als voordeel houdt
dat o.a. een vergemakkeling van de
administratie in, dat er geen overlapping
10

is tussen het maken van herexamens en
beginnen met de thesis in september en
dat elke student na het academiejaar
dezelfde recuperatieperiode heeft en
zodoende met veel energie het volgende
jaar aan kan vatten. Toch hebben de
studenten hier veel bemerkingen bij. Zo
merkt men op dat het voorstel breekt
met het decreet voor studiepunten en
inschrijvingen, en stelt men de vraag hoe
het zit met het inzien van de examens
en het aanvechten ervan. Bovendien is
dit systeem geprobeerd in Louvain-laNeuve en onlangs afgeschaft. Men is dus
van mening om het huidige systeem te
behouden.
Wist je dat er een nieuwe versie van
TOLEDO aankomt? Deze kan je testen
op toledo.kuleuven.be/portal!
Meer weten over de besproken
onderwerpen? Mail naar onderwijs@vtk.
be en we helpen jou graag verder!
Een volgend bureau bijwonen? Volgende
week woensdag houden we de volgende
vergadering, hou het bakske en onze
Facebookpagina in de gaten om op de
hoogte te blijven!
Kusjes
Uw Onderwijsteam

De Titsbeer
Reeds enkele weken doen geruchten
de ronde over een nieuwe soort in het
Leuvense. Experts gaven de soort op
basis van ooggetuigenverslagen de
naam ‘Ursus Titsaris’ oftewel Titsbeer.
Onze redactie sprong direct op de zaak
en kon na een sterk staaltje detectivewerk
sporen terugvinden van het exemplaar
dat in Leuven rondwaart. In de Zeelstraat
vonden we een gekreukt blaadje dat
ogenschijnlijk uit een notitieblokje komt.

De professionaliteit waarmee de Ursus
Titsaris te werk gaat, intrigeert de redactie.
We zouden bijgevolg uiterst graag
meer informatie kunnen verzamelen.
(Anonieme)
tips,
getuigenissen,
speculaties… over de Titsbeer zijn welkom
op het adres titsbeer@vtk.be. We hopen
jullie een van de komende edities een
uitgebreider verslag te kunnen aanbieden!

Een grafologische studie van het fragment
suggereerde dat het om de playbook
van de Titsbeer op 29 oktober jl. gaat.
Dit stappenplan is duidelijk het resultaat
van een jarenlang proces. Een dergelijke
gedetailleerde beschrijving is onmogelijk
op te stellen zonder veelvuldig finetunen
en experimenteren.
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Wil

Berichten

je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid, diepzinnige poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be

Cursusdienst

Revue - VuSpi’s gezocht!

Aandacht, aandacht! Nu alle brave
studenten
onder
ons
(iedereen
toch?!) hun boeken hebben kunnen
bemachtigen, zal de cursusdienst vanaf
volgende week minder vaak geopend
worden. Kijk dus zeker de openingsuren
na op onze site! De iets minder brave
tweedejaars worden ook vriendelijk
verzocht hun kalender te komen afhalen
indien ze deze hebben aangevraagd.
Xoxo, jullie vrienden van de cursusdienst

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.

Jeugdparlement
Zoals
elk
jaar
organiseert
het
Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) een
parlementaire simulatie die plaats vindt
in onze Belgische Senaat. Gedurende
een week kunnen deze jongeren de rol
van parlementariër of wetstraatjournalist
op zich nemen en kunnen ze zich
verdiepen in de wereld van debatten,
onderhandelingen en ammendementen.
De politieke thema’s die we dit jaar
aankaarten zijn zeer divers. We zullen
dit jaar 4 verschillenden wetsontwerpen
behandelen. Deze zijn: hervorming van het
huwelijk, hervorming van de vakbonden,
hervorming van de datawetgeving en
burgerparticipatie. Deze simulatie heeft
tot doel om onze Belgische politieke
instellingen beter te begrijpen, om de
horizon van de deelnemers te verbreden,
om hun Frans of Nederlands beter
te beheersen en om een burgerzin te
ontwikkelen of deze nog meer aan te
moedigen. Dit jaar zal onze simulatie
doorgaan van 8 tot 12 februari 2016 en
zullen we jongeren vanuit alle hoeken van
Belgie verwelkomen. Voor meer informatie/
inschrijvingen kunnen jullie terecht op onze
website ! Onze inschrijvingen worden op
12 november 2015 afgesloten: http://www.
jeugdparlementjeunesse.be
12

Deze week nemen we een kijkje
bij Revue-Decor. Decor maakt de
meest crazy stuff om de animo in de
voorstellingen te houden. Iedereen die
vorig jaar is komen kijken zal zich nog
de vuurspuwende pinguïn (VuSpi voor de
vrienden) herinneren!
Deze week is er een heuse aanval
van VuSpi’s in het Bakske! Vind jij ze
allemaal? Mail het juiste aantal naar
communicatie@vtk.be en win een ticket
voor de Live Cantus op 9 november!
Deze geweldige cantus in de Waaiberg
zal live begeleid worden door RevueMuziek. Meer informatie hierover vind je
op pagina 6.

Kennis per kilo
Van maandag 16 november tot woensdag
18 november (9-18 u), verkoopt 2Bergen
- Campusbibliotheek Arenberg drie
dagen lang haar dubbele boeken onder
het motto ‘Kennis per kilo’. Voor de luttele
prijs van € 2 neem je een kilo boeken mee
naar huis. Er worden ook kaarten verkocht
aan € 2 per stuk. De betaling gebeurt
uitsluitend contant.
De helft van de totale opbrengst wordt
geschonken aan een goed doel.
Deze boekenverkoop vindt plaats in de
inkomhal van de Campusbibliotheek
Arenberg (adres: de Croylaan 6, 3001
Heverlee).
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22h
French Kiss
shot

1 for 1€
2 for 1.5€

‘T ELIXIR

NOV 18

Wine 1€

ATH ENs

26 OKT

THESISPLANNING

12 NOV

23 NOV PRESENTEREN
7 DEC SOLICITEREN
24 FEB NETWERKEN
14 APR PORTFOLIO

CAREER

EVENING II

CV schrijven

Presentatie door AB InBev
Gevolgd door receptie
20u VHI 02.29

V.U Lucas Vanlaer, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee

Liefde
Aan mijn liefste Sofie T’tje,

Beste Anoniempje Anoniem

Je prachtige persoonlijkheid bracht
het nut van de lessen weer tot een
dieptepunt deze week.
Oh mijn boterbloempje hoe graag zou ik
je wel niet plukken..
Het hoogtepunt van mijn week was toen
Celien me zei dat je toch een beetje
moest lachen om mijn tekstje.
Hopelijk ziet anoniempje nu in dat onze
liefde grenzeloos is.
Anoniemer Anoniempje
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Met vriendelijke groeten
Shia

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

Spelletjes

Raadsel

VuSpizoektocht

Deze week geen raadsel, wel een heuse VuSpizoektocht! Tel snel hoeveel VuSpi’s verstopt
zitten in dit Bakske, mail het aantal naar communicatie@vtk.be en win een ticket voor de
Live Cantus 9 november! Zijn de termen VuSpi en Live Cantus Chinees voor jou? Blader
dan snel naar pagina 12.
15

16

