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23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Liefste lezertjes,

Deze week is een hele speciale week. De Sint komt namelijk op bezoek!
Dat betekent dat jullie allemaal chocolade en speculaas krijgen, op voorwaarde 

dat jullie brave kindjes zijn en naar de les gaan uiteraard!
Over chocolade gesproken: neem deze week zeker eens een kijkje op de 

VTKerstmarkt. Met onder andere warme chocolademelk en chocoladefondue 
wordt dit echt een topevenement. Er zal zelfs sneeuw zijn! Allen daarheen dus!

Veel leesplezier
De redactie

19u00  VTK International bureau  ELEC B91.100
19u00 Career evening 2 Max Weber
20u30 Lopen met VTK Blok 6

12u30 VTK Bureau  BOKU 03.10
18u00 VTKerstmarkt Plein voor Alma 3
20u00 Saint Nicholas Cantus Waaiberg



Vicewoordje
 
Onder “lichte” dwang van mijn vriendin die mee de VTKerstmarkt organiseert, 
presenteer ik volgende tekst:
Het is weer de periode van het jaar waar het vroeg donker wordt en het weer 
zo koud is dat zonder handschoenen fietsen pijn doet aan de handen. Geluk-
kig is er de VTKerstmarkt om ons lichtpuntje te zijn in deze donkere tijden. 
Een gezellige markt met eetstandjes, drankstandjes en veel sfeer waar we 
ons kunnen verwarmen aan warme dranken en een jeneverke. Kom woens-
dag dus zekers eens langs en geniet van alles wat de kerstmarkt te bieden 
heeft!

Zo, nu ik mijn taak weer volbracht heb, kan ik overgaan naar andere zever 
en random weetjes. Wist je zo dat één op de vijf mannen slachtoffer is van 
huishoudelijk geweld? Dit is een ruwe schatting omdat er vermoed wordt 
dat mannen dit niet durven uit spreken en eerder op subtiele manie-
ren naar hulp zoeken zoals een bakske tekstje. Gelukkig heb ik een 
lieve vriendin en ben ik zeker geen sloef.

Groetjes,
Pieterjan

Praeseswoordje
 

Dag vrienden van het hogere woord. Weer een uitspatting 
van retorische geniaalheid te bespeuren in deze wekelijkse 

rubriek der onnozeligheid.  Baan uw weg tussen de neologismen 
en de stijlfiguren tot u uw hoofd stoot tegen de dichtstbijzijnde 

muur ter ontlading van de opgebouwde opgewondenheid. En indien 
u uw enthousiasme niet op zulke manieren voldaan kan laten worden 

denk dan aan die bittere, kille, winterse nachten en schuif wat dichterbij uw 
naaste lesgenoot om de warmte van elkaar op te nemen. Met wat geluk is het 
gelacht van de persoon lang u hetgeen u begeert. En anders bent u misschien 

snel tevreden, een valabele eigenschap.
 

Maar wees zeker niet te rouwig om uw aanwezigheid te bevestigen op de tal-
rijke met december besmeurde activiteiten. Denk maar aan de Saint Nicholas 

cantus, de Kerstmarkt of de kerstcantus. En als u dat allemaal met succes 
ontlopen hebt, als gefocuste ex cathedra aanhanger, komt de symbolische 
berg misschien naar Mozes, geflankeerd met snoepgoed en humor van de 

bovendste plank. Jazeker, beste studenten, al wie braaf is geweest hoeft niet 
te vrezen. Maar o mores voor de kwajongens onder ons. Wees gewaarschuld, 

gerechtigheid zal de uwe zijn!
 

Ja ok de sint komt naar de lessen voor we het niet door had.



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    12U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

Sinterklaas     

ns 
Wist je dat...

• SInterklaas een bisschop was in Turkije?

• Sinterklaas in het jaar 270 is geboren? Dus nu, in 2017, is hij 1747 
jaar oud.

• Sinterklaas kapoentje een synoniem is voor Sinterklaas gecastreerde haan?

• Speculaas en marsepein vroeger liefdessnoepjes waren? Was een jongen verliefd 
op een meisje, dan kreeg ze een fi guurtje in één van deze twee lekkernijen. Vaak 
was het een ventje of een hartje. Wanneer het meisje de jongen niet mocht, brak ze 
het fi guurtje in twee. 

• Sinterklaas en Santa Claus een en dezelfde persoon zijn? De in Europa bekende 
gebruiken als Sinterklaas (Nederland, Belgie en Frans Vlaanderen), Sankt Niko-
laus (Duitsland) en Father Christmas (Groot Britannie), werden door de kolonisten 
gecombineerd voortgezet in Noord Amerika als Santa Claus, waarbij de naam een 
verbastering is van Sinterklaas. Santa Claus is een afgeleide van onze Sinterklaas en 
bestaat pas een paar honderd jaar.



Events DI 5: VTK International bureau | ELEC 
B91.100 | 19u00

A Student Faculty Council for all international students!

Dear student of the faculty Engineering Science. Are you an International? 
Do you have an opinion about your studies? Do you have suggestions for 

VTK? Do you want to discuss in English and make the decisions ? Then VTK 
International Bureau is the place to be. 

DI 5: Duvel night | 't ElixIr | 22u00

DUVEL DUVEL DUVEL!

Dinsdag 5 november kan iedereen weer 'Tasmaanse Duveltjes' komen verslinden 
voor ne luttele euro!
Meer moet er niet gezegd worden!

DUVEL DUVEL DUVEL

WO 6: VTK SinterklaasBureau | BOKU 03.10 | 12u30

PET-free bureau en een geschenk van de sint!

Als je je afvraagt wat de beste plek is om door te brengen op de dag dat je 
schoen gevuld wordt, dan is het VTK Bureau. Omdat de Sint geen fan is van 
onnodige verpakkingen, wil hij  iedereen stimuleren om met een drinkbus naar 
VTK Bureau te komen in de plaats van een drankje te bestellen. Drinkbus =
lekkers. Geen drinkbus = de roe. (referentie: Zie Ginds Komt De Stoomboot)

WO 6: VTKerstmarkt | PLEIN VOOR ALMA 3 | 18u00

Ho ho ho, het is weer tij d voor de gezelligste tij d van het jaar: de kerstperiode! 
Voor het eerst organiseert VTK zij n eigen kerstmarkt! Door de werkgroepen 
wordt er tal van lekkers bereid. Kom ook een foto nemen met de kerstmarkt of 
genieten van de eerste sneeuw (SNEEUWKANONNEN!!!)

Meer info is te vinden op het Facebook-evenement.



WO 6: Saint Nicholas Cantus | WAAIBERG | IO VIVAT: 20u30

Sinterklaas is weer uit Spanje en hij  komt.. naar de Waaiberg! Samen met een 
aantal onwetende internationals vieren we de verjaardag van onze eeuwige 
kindervriend. We hebben Sinterklaasliedjes, we hebben zoet voor wie zoet is en 
we hebben bier! Mis deze knaller van verjaardagcantus zeker niet!

MA 11: Sport van de maand: ĳ shockey | ĳ sbaan Leuven | 
23u30 - 01u00 | €7, ENKEL LEDEN!

Naar traditie sluiten we het sportief jaar in stij l af met een echte wintersport: 
Ĳ shockey. Altij d al eens je vriend of vriendin in elkaar willen beuken maar vind je 
dat in het openbaar te riskant? Sluit u dan bij  ons aan op maandag 11 december! 
We hebben voor jullie een exclusieve, afgelegen locatie voorzien waar je, met de 
gepaste bescherming, je beste kameraadje helemaal tegen het ij s kan hameren. 
Ook de minder agressievelingen onder ons zij n uiteraard welkom! Inschrij vingen 
starten op 5 december, om 12u stipt, via volgende link:

www.on.vtk.be/inschrij ving_ij shockey

Voorzie niet al te veel warme kledij ! Je krij gt al vrij  dikke bescherming en 
eenmaal als je bezig bent zal je het wel warm krij gen! 

DI 12: Kerstcantus | WAAIBERG | DEuREN 20u, IO VIVAT 20u30

Zin om nog een laatste keer dit semester de longen uit je borst te zingen? 
Kom dan zeker naar de kerstcantus! Doe je het niet voor het gerstenat en de 
ambiance, dan kan je zeker komen om Think Pink te steunen. Deze cantus 
zal helemaal in het teken van de warmste week staan. De inkomsten zullen 
integraal aan Think Pink geschonken worden. So be there for some fun and to 
show your support! 

Bier €11/€15 (L/NL)

Eigen drank/water €4/€6 (L/NL)

Ticketverkoop: Woe 6/12 @VTKerstmarkt (18u), Do @Theokot (12u30-14u), Vrij  @
Theokot (12u30-14u)



WO 13: Start-up fair | Universiteitshallen | 11u30 - 13u30

Heb je altij d al een interesse gehad in vernieuwde originele concepten? Of heb 
je altij d al in contact willen treden met startups? Dan is dit je kans! AFC Leuven, 
Ekonomika, VTK, LBK, Industria en Lcie organiseren de vierde editie van de Start-
up Fair. 

Op deze beurs komen verschillende startups met diverse achtergronden hun 
standje opzetten. Terwij l je kan genieten van een hapje en een drankje kan je de 
personen achter de startups en hun ideeën leren kennen. Wie weet geraak jij zelf 
geïnspireerd om dat idee dat je al een tij dje in je hoofd hebt te laten uitgroeien 
tot een echte onderneming, of misschien vind je wel een interessante job of 
stage bij  een van de vele startups! Voel je je aangesproken? Aarzel dan niet en 
kom op 13 december naar de Universiteitshallen. Hopelij k mogen we jou daar 
verwelkomen.

DO 14: VTK@TheMovies Star Wars: The Last Jedi                                                                 
Kinepolis | 19u00 | €6,5/10 L/NL

It is time for the Jedi ... to end.

Ook dit jaar verovert VTK de Kinepolis hier in Leuven weer! Deze keer gaan 
we naar één van de eerste vertoningen van de nieuwe Star Wars-fi lm. Kom je 
kaart veroveren op donderdag 7/12 om 13u in het Theokot. We verkopen eerst 
enkel kaarten aan leden! Per lid mogen er twee kaarten gekocht worden: twee 
ledenkaarten of één lidkaart en één niet-lidkaart. Zo kan je ook je vriend(innet)je 
meenemen! Neem zeker je studentenkaart en lidkaart, en die van je date mee!

13.12.2017
11h30 - 14h30

 

UNIVERSITEITSHALLEN, LEUVEN



 
WO 20: Demodag  P&O3 | C300 | 10u00-17u00

Onze studenten demonstreren op woensdag 20 december 2017 van 10 tot 17 uur 
hun project. Ze geven de nodige uitleg en beantwoorden met veel enthousiasme 
de vragen van zowel geïnteresseerde leken als van specialisten.

Iedereen van de Associatie KU Leuven is uitgenodigd en zeker ook familie, 
vrienden en iedereen die interesse heeft voor de nieuwste ontwikkelingen in de 
opleiding tot burgerlijk ingenieur. Verder zijn de leerlingen van de laatste twee 
jaar van het secundair onderwijs welkom om te komen ontdekken wat onze 
studenten kunnen realiseren. Je kunt alles bekijken in een ongedwongen en 
gezellige sfeer; je krijgt een brochure met de samenvattingen van alle projecten, 
een plannetje van alle standen en nuttige contactgegevens. Maar een gesprek 
met de studenten en het bewonderen van een succesvolle (of soms ook 
mislukte) demonstratie is wat van de demodag een volledig succes kan maken.



Begeleiding van een assistent is sterk 
aanbevolen. REVUE® is NIET 
aansprakelijk voor eventuele ongewenste 
avonturen met sprookjesfiguren.

PÖRTÅL

499.-

Bezoek andere 
dimensies met een druk 
op de knop

Door 3 op 4 proffen 
aanbevolen 



Scherm-
initiatie 

IFR





Werkgroep Cantus                                                                      
Cantusweetje
 
Commilitones

Deze week gaat het over Oh! Susanna, een Amerikaans lied dat in 1948 
gepubliceerd is en ondertussen tot een echt volkslied is uitgegroeid. Het 
lied is geschreven voor minstrel shows, een soort optreden waarbij blanke 
mensen hun gezicht zwart verfden en lachten met de zwarten en hun stereo-
typen. Tegenwoordig wordt de tweede strofe van het lied niet meer gezongen 
omdat de zin ‘Electric fl uid magnifi ed, and killed fi ve hundred Nigger’ er in voor-
komt. Het enige lied in de codex waar het woord nigger wel nog in voorkomt is 
Polly Wolly Doodle, ook een minstrel song en vijf jaar ouder dan Oh! Susanna.

Het lied moest amuseren en staat dus vol met nonsens. Op een cantus wordt 
er meestal niet nagedacht over de betekenis van een regel die wordt gezongen 
maar het is de wel moeite waard, in de eerste strofe staat ‘It rained all day the 
night I left, the weather was so dry. The sun so hot I froze myself’ wat toch echt 
absurd is. Ook staat er in de verloren tweede strofe nog ‘I shut my eyes to hold 
my breath’.

Dat dit lied van de Amerikaanse folklore deel uitmaakt is te wijten aan de 
goudzoekers van de California Gold Rush (1948-1956) bij wie de melodie erg 
aansloeg. Nog een laatste weetje om af te sluiten: omwille van de periode 
waarin de Gold Rush plaatsvond werden de goudzoekers vaak fortyniners gen-
oemd en wie meent dat dit hem bekend voorkomt heeft gelijk! Uit Clementine: 
‘Excavating for a mine, Dwelt a miner, fortyniner, And his daughter Clementine.’

Laten we drinken op Amerika, commilitones, dat een echt talent heeft als het 
op volksliederen schrijven aankomt!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- 
werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten



 
 

Startup - 

Student job in Heverlee 
 

Application Test Engineer 
1-2 days per week 

 
Does this sound like you? 

• 2 years education in software development/engineering 
• Strong eye for detail on user interface & application behaviour 
• Good communication skills & strong service orientation 
• Knowledge of scripting languages & SQL 
• Experience with test automation software is a strong plus 

 

What you will be doing 
• Quality Assurance Testing of app & platform developments 
• Create & maintain test scripts 
• Report issues using bug tracking software in JIRA 

 

Interested? Send your CV to jobs@twipemobile.com 
 

Twipe offers digital publishing and editorial analytics solutions to 
distribute premium content on all mobile platforms. 

Experience startup life from the inside – APPLY NOW ! 





Spelletjes

Raadsel van de week

Hoeveel vierkanten zie je hier?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be 
en maak kans op een Fnac waardebon!

Het antwoord op het raadsel van vorige 
week was: het gaat om een grootvader, 
vader en zoon.
Ruben Vanderperren wist dit en mag 
zijn prijs komen ophalen op blok 6.

It's Sudoku-time
Een extra moeilijke deze keer!

30-11-2017 Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online

https://www.websudoku.com/?level=4 1/1

 
Evil Puzzle 7,763,625,694

8 4 3 9
7 2 1

2
4 1 6 9

7 5
1 9 3 6

7
5 4 6
7 1 9 3

 Back to puzzle     Print another... 

© Web Sudoku 2017 - www.websudoku.com



Kleurplaat

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!




