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Het Bakske
Lieve lezer
Hoezo is het al week 9????? De tijd vliegt voorbij precies dezer tijden. Hier
zijn wat activiteiten die we voor jullie voorzien hebben deze week. Er is een
globaal "in uw kot" thema waarvan je de reden allicht wel begrijpt.
Coronavrije kusjes,
de commubabes
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Praeseswoordje
Had ik verwacht dit jaar een cantus voor te mogen
zitten? Nee. Had ik gedacht dat zoveel volk enthousiast
werd van een online cantus? Eveneens nee. Vond ik het een
daverend succes? JA! Wat was mich dat. Een hele meet vol
ijverige studentjes die - ook al kon ik ze niet horen - uit volle
borst meebrulden. Het voelde goed om zo nog eens in de oude
studententradities ondergedompeld te worden. Ik ga moeten
toegeven dat ik toch ook maar met een klein hartje begon. Ook voor
mij zat het ver weg en dan komen de Latijnse spreuken die te pas en
te onpas over de corona worden geroepen daar nog eens tussen. Al bij al
toch een mooie ervaring rijker, een cantuske erbij en een mooie herinnering
gemaakt.
Om het eens over de meer serieuze zaken te hebben: - de echt serieuze laat
ik voor op het einde - ieder die zichzelf wilt verbreden, is de komende week
een uitgelezen kans! Niet alleen het graven naar je eigenste ondernemende
ziel, maar ook de zoektocht naar een uitstekende stage worden deze week
gefaciliteerd door VTK. Persoonlijk kijk ik het meeste uit naar de maandag:
succesverhalen van verschillende start-ups. Jonge en oude mensen die zo
overtuigd zijn van hun eigen idee dat ze de wereld ook overtuigd krijgen ...
prachtig!
Deze week is ook de week der weken: bloedserieus! Trek een foto als je
gedoneerd hebt en tag @vtkleuven! Voor de echte enthousiastelingen tag
ook mij (Speciaal hiervoor heb ik een Instagramaccount aangemaakt!) @
abraham.belderbos! Geniet van het doneren! Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Het was een droevige week voor het bestaan van mijn cloudopslag. De
Dropbox-variant die ik gebruikte, stopt er mee en Google Photos houdt
niet langer gratis onbeperkt je foto’s bij. Op dit hoogtepunt van mijn
cloudopslagcrisis heb ik dan maar besloten zelf iets in elkaar te knutselen
met een Raspberry Pi en een harde schijf. Blijkt dat dat best wel goed
werkt, een aanrader #CWnerdje ;)
Eigenlijk is het best wel straf wat we allemaal kunnen met die computertjes...
Door een uitgelopen wandeling en een uit het oog verloren agenda moest
ik vorig weekend een online vergadering joinen vanuit het bos. Zo tussen
de boompjes en de bladeren kan je dus in real time met de hele wereld
bellen en naar elkaar zwaaien. Als je er zo even bij stilstaat, is dat wel
verwonderlijk!
Ook verwonderlijk zijn het aantal interessante bedrijven die aanwezig
zullen zijn op de stagebeurs! Net als mij interesse om komende
zomer wat werkervaring te gaan opdoen bij een bedrijf en eens
te voelen hoe het er nu echt aan toe gaat? Schrijf je nog snel
in! Wie weet zie ik je daar, virtueel weliswaar, maar dat houdt
ons niet tegen om eens naar elkaar te zwaaien in realtime ;p
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Deadlines Cursusdienst
Het einde van het semester nadert weer, dat betekent dat wij bijna aan onze
laatste bestellingen zitten. Hier volgen enkele deadlines:
• De deadline om cursussen te bestellen is zondag 22 november om 18u00.
Hierna bestellen wij niets meer bij bij de drukker, maar we blijven de
cursussen die we voorradig hebben wel verkopen natuurlijk.
• Handboeken bestel je best zo snel mogelijk gezien de levertermijn soms
kan oplopen tot een drietal weken.
• Op woensdag 2 december vervallen alle reservaties en vanaf dan werken
we met ‘first come, first served’. Dit betekent dat we onze stock nog
verkopen in de mate van het mogelijke en dat de eerste die achter een
boek vraagt dit meteen kan komen kopen. Hoe dit exact in zijn werk zal
gaan in tijden van corona zal later nog gecommuniceerd worden.
Wij hopen natuurlijk om zo snel mogelijk terug open te gaan, maar voorlopig
is het nog even afwachten wat er toegelaten is vanuit de KUL en de faculteit.
Zodra we meer info hebben, communiceren we die zeker door naar jullie!
Hou jullie goed!
Het Cursusdienstteam
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Openingsuren

MA 16: Successful Start-up Stories | In uw kot | 19u00
Op Successful Start-up Stories nodigen we enkele
vooraanstaande ondernemers uit om hun persoonlijke
ervaringen met ons te delen. Ze hebben verschillende
achtergronden en zijn actief in diverse sectoren, maar
toch hebben ze één ding gemeenschappelijk: ze
zijn allemaal ooit gestart van nul. Onze zes sprekers
geven je een gevarieerd aanbod van out-of-the-box
topics en inspirerende verhalen. Ze nemen je mee
vanaf het prille en harde begin van hun start-up tot
de grote multinational die ze nu zijn. Daarbij zullen ze
je inspireren in belangrijke waarden zoals leiderschap,
ondernemerschap, authenticiteit, strategie...Natuurlijk verloopt dit niet altijd op
rolletjes, daarom komt failing forward ook aan bod! Schrijf je in via onderstaande
QR-code.

DI 17: Internship Fair | In je kot | 14u00 - 19u00
Zit jij in je derde jaar bachelor of je eerste jaar master maar heb je nog geen idee
wat je wilt gaan doen na het afstuderen? Of weet je dit wel al en wil je al wat meer
werkervaring opdoen? Een stage is hier de ideale opportuniteit voor! Kom zeker
naar de Stagebeurs op 17 november om met verschillende bedrijven te praten die
geïnteresseerd zijn en stages aanbieden. Maak je geen zorgen om Corona want dit
hele event zal online aangeboden worden!

Laat dit de perfecte kans zijn om jou warm te maken voor een bepaalde sector
of job. Spark your passion!

Facebook Event

Events

Online Platform

Di 17: Onthaals Escaperoom | In Uw kot | 19u00
*Dit evenement is enkel voor eerstejaars, 18 november is er een escape
room voor niet-eerstejaars*
Na een zeer succesvolle vorige editie van onze online escaperoom zijn we
terug voor ronde 2. Kon je er vorige keer niet bij zijn of vond je het zo leuk
dat je een 2e keer wil meedoen? Roep je escapevriendjes bijeen en laat
zien dat al die P&O’s en toolboxen niet voor niets waren.

Per groepje moet 1 persoon zich inschrijven voor heel het groepje! Je kan
je ook solo inschrijven en dan maken wij een groepje voor jou. Inschrijven
kan voor een van de volgende tijdsloten:

19u00 - 20u10
20u20 - 21u30
21u40 - 22u40

De persoon die inschrijft ontvangt van ons een mailtje met verdere uitleg
van het spel. Inschrijven kan vanaf 13 november op de VTK-site!

DI 17: Online Beertasting | In uw kot | 20u30
Vorige week konden jullie biermanden bestellen via de website van VTK.
Vergeet je bestelling zeker niet af te halen op maandag 16 november tussen
12u en 14u aan blok 6! Er is natuurlijk de mogelijkheid om deze biertjes alleen
te drinken, MAAR, op 17 november zal de mogelijkheid er zijn om deze vijf
biertjes te proeven via een online beertasting. Een van de hoofdtappers
van onze fakbar zal jullie daarin ondersteunen en bij elk biertje nuttige
info geven over het brouwproces, het inschenkritueel en veel meer! Via het
Facebookevenement zal meer info gegeven worden van hoe we dit online
tot bij jullie kunnen brengen dus hou die zeker in de gaten.
Alvast tot dan!
Fakbar ‘t ElixIr

Events

Woe 18: Crack a Case | In je kot | 10u00
Ben je geïnspireerd door ondernemerschap of wou je altijd al eens weten
hoe het is om een ondernemer te zijn? Dan is Crack a Case op jouw lijf
geschreven. Bij dit online case event worden studenten in groepjes van 3
uitgedaagd om een bedrijfskundige of technische case zo goed mogelijk op
te lossen. Om jullie te ondersteunen, krijgen jullie interactieve workshops
in het maken van een business plan en hoe je nu juist aan marktonderzoek
doet. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking voor de twee teams die
het beste resultaat voorleggen.

Woe 18: VTK Bureau 5 | In uw kot | 12u45
Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt
georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur,
GeBu…). Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens
een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder de
input van de studenten? Een nieuw academiejaar betekent opnieuw een jaar vol
interessante discussies over thema’s zoals studiekostenbeheersing, het onderwijs
in coronatijden, de rectorsverkiezingen, en veel meer dat op jou staat te wachten!
Join ook onze “VTK Onderwijs” Facebookgroep!

Woe 18: Online escaperoom | In uw kot | 19u00
Na een zeer succesvolle vorige editie van onze online escaperoom zijn we terug
voor ronde 2. Kon je er vorige keer niet bij zijn of vond je het zo leuk dat je een 2e
keer wil meedoen? Roep je escapevriendjes bijeen en laat zien dat al die P&O’s en
toolboxen niet voor niets waren.
Per groepje moet 1 persoon zich inschrijven voor heel het groepje op een van de
volgende tijdsloten:
19u00 - 20u10
20u20 - 21u30
21u40 - 22u40
Deze persoon ontvangt van ons een mailtje met verdere uitleg van het spel.
Dit is ook een ideaal evenementje voor PeMe-groepjes! Inschrijven kan
vanaf 14 november op de VTK-site!

Events

Go Global week
***Dringend bericht aan alle studenten die INTERNATIONAAL willen gaan
met hun studies***
Hallo! Hello! Salut! Hola! Zijn jullie geïnteresseerd in een unieke ervaring,
een ervaring waar je later met heimwee en weemoed naar kunt terugkijken,
een ervaring die enorm zal bijdragen aan je bestek van vaardigheden? Houd
dan zeker de ‘GO GLOBAL WEEK’ pagina in de gaten op Facebook!
→ https://www.facebook.com/GoGlobal20
Hierop vind je zowel informatiesessies over de praktische kant van jouw
internationale ervaring, als leuke evenementen, met als doel jou een beetje
te laten kennismaken met andere culturen en gewoontes. Heel de week van
23 november tot en met 27 november zijn er activiteiten voorzien. Spreek
je medestudent, die misschien ook naar het buitenland wilt, aan over Go
Global en hopelijk zien we je volgende week!

Ohja en nog een ding! Om al wat te polsen naar hoe het is in het buitenland
kun je altijd BUDDY worden! Wat is dat? KU Leuven heeft een internationaal
centrum, Pangaea. Zij organiseren iets wat The Buddy Programme heet. Je
kan dan Buddy worden van een international en jullie kunnen elkaar helpen
met de vragen waar jullie mee zitten. Jij met vragen over het buitenland,
en zij met vragen over Leuven. WIN WIN! Let op, inschrijven kan nog tot en
met 15 november! Niet getreurd echter, volgend semester weer een kans!
Meer info op deze site:
→https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea/buddyprogramme

Go Global

Doorlopend: Battle of the Strava's
Een gezonde dosis competitie tussen de Leuvens verenigingen en het in
de aandacht brengen van mentaal welzijn, dat is het doel van deze nieuwe
interkringen activiteit. Van maandag 23 november 05:00 tot en met vrijdag
27 november 23:00 zal de fameuse “Battle Of The Strava’s” oftewel #BOTS
doorgaan! 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! Of je in Leuven, bij je thuis of zelfs in je
tuin loopt maakt allemaal niet uit! Ook voor de sprinters en klimmers onder
ons gaan er nog nevencompetities volgen, dus stay tuned voor verdere info.
In deze moeilijke periode van corona en diverse maatregelen is het
belangrijkste dat we er samen zijn voor elkaar. Met steun van anderen kan
je jouw grenzen verder leggen dan je zou denken! 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

Ma 23: Leren Leren: Univ-Editie | In uw kot | 19u00
Bij het Start-Up Lab kunnen de echte visionairs sleutelen
aan hun eigen concept waarmee ze de markt zullen
veroveren. Aan het begin van de dag ondersteunen we je
om het fundament van je start-up zo sterk mogelijk te
maken. Bovendien zal je door specialisten gecoacht worden
op belangrijke aspecten zoals concept, haalbaarheid en
go to market. In de namiddag leren we je overtuigend en
doelgericht pitchen zodat je ’s avonds onze jury van experten
en investeerders omver blaast!

Ma 23: Leren Leren: Univ-Editie | In uw 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 via livestream.
Inschrijven is verplicht en kan via de onderstaande QR code.

Events

TO DO tijdens lockdown
Beste sportfanaten.
Nu de meesten de wandelroutes al wel teruggevonden hebben in Leuven
en het gevoel de kop op komt steken van ‘wat kunnen we nog doen’, geven
wij jullie een opsomming van hoe je nog steeds sportief bezig kan zijn en
je conditie zo toch een beetje op peil kan houden (voor een mogelijke 24
urenloop in het tweede semester).
•

Wekelijks loopje: zolang de maatregelen het toelaten om met 4
personen buiten op een afstand te sporten, zal ons wekelijks loopje
blijven doorgaan. We zullen jullie hiervan elke week op de hoogte
houden en meedelen welke dag dit zal plaatsvinden.

•

Intervaltrainingen: De atletiekpiste is nog steeds toegankelijk (enkel als
je een sportkaart hebt) en je moet deze niet reserveren, maar enkel
voldoende afstand houden van anderen. Hier kan je je volop laten gaan in
onze intervaltrainingen, waarmee je je perfect kan voorbereiden op een
mogelijke 24 urenloop in het 2e semester. Je kan onze intervaltrainingen
terugvinden in de VTK sport facebookgroep onder foto’s, er zijn twee
niveaus beschikbaar.

•

Tennis: je kan nog steeds een tennisveld huren van het universitair
sportcentrum en met 2 gaan tennissen (geen dubbelspel toegelaten).
Je kan vanaf een dag op voorhand 9u00 een veldje reserveren via deze
site: https://dmsonline.extern.kuleuven.be/nl/bookings/view/new.

•

In Leuven zelf zijn er nog veel pleinen waar voetbaldoelen of basketringen
staan. Trommel max. 3 vrienden op en laat jezelf daar eens helemaal
gaan.

•

Frisbee: is ook altijd iets leuks om te doen tijdens je pauze! Ga even
naar buiten en zoek een grasveldje om gewoon wat te frisbeeën met
een vriend(in), de frisse lucht zal je deugd doen.

•

Mountainbiken: wil je het liever iets avontuurlijker aanpakken? Haal
dan die mountainbike eens uit de kelder en laat je lekker gaan in het
prachtige Heverleebos en zeker ook het Meerdaalbos is een absolute
aanrader hiervoor. In deze bossen zijn mooie trajecten van Bloso
te vinden ( contacteer VTKsport voor verdere uitleg). Heb je geen
mountainbike? Dan is een ontspannen fietstochtje door deze bossen
zeker ook heel rustgevend.

Tips

•

Fietsen: Zoek je een geschikt parcours langs Leuven wat niet te veel
hellingen heeft? Dan is het traject Leuven - Mechelen langs de vaart
een absolute aanrader. 30km gedachten op nul zetten en vollen bak
gaan! Het traject begint aan de vaart, langs de kant van de Basic Fit en
dan blijf je heel de tijd ‘F8’ volgen.

•

Calisthenics: Voor de echte krachtpatsers zijn de barparken ook nog
open. Genoeg tijd om eindelijk eens te werken aan die ‘back lever’ of ‘
human' flag.

•

Volg de groepslessen van KULeuven mee :-) .

•

Andere: er zijn natuurlijk nog heel wat andere mogelijkheden zoals
workouts doen (als je dit wil doen kan je zoeken naar een gepaste app
die je workouts geeft op jouw niveau, wij zijn hiervoor persoonlijk fan
van ‘Nike Training Club’), probeer eens yoga of zumba of laat je nog eens
gaan op ‘Just Dance’ met je knuffelcontact. Ook andere skills kan je
trainen in deze periode. Probeer eens een Bring-Sally-Up Challenge of zo
lang mogelijk muurzitten of planken. Branderige spieren gegarandeerd.

Tips

Monday mood
Na de 2 strijdende Amerikaanse beren van vorige week, zoeken we deze
keer iets lichtere oorden op. Wanneer je de zin ‘... is in het land’ moet
aanvullen denk je in de eerste plaats aan corona maar toch zeker in de
tweede plaats wel aan, jawel, de herfst! Ronddwarrelende blaadjes op
straat, de iets frissere wind door je haren, krakende noten onder je voeten
in het bos en wegritselende diertjes. De pandemie die rond onze oren
fladdert dwarsboomt vele mooie plannen, maar dé activiteiten bij uitstek
in de winter kunnen gelukkig nog wel rustig hun gangetje gaan. Overdag
even buiten gaan ronddartelen als een pas gevallen blaadje en tegen de
avond lekker knus in de zetel kruipen terwijl de wind rond je huis giert. En
weet je wat die laatste situatie nóg beter maakt? Awel juist ja! De Grappen en Grollen en Filmen en Rollen die we hieronder weer voor jullie,
netjes in thema, hebben opgelijst!
Editie van de week: Herfst en schattige beestjes!
WISE WORDS
Weer een corona-seizoen meer: gelukkig dat je de herfst snel kan doorbladeren!
SPRANKELENDE SPOTIFY-LIST
Af en toe mogen we al eens een beetje met onze situatie lachen; terwijl
de blaadjes buiten naar beneden dwarrelen blijf jij gezellig binnen dansen
op de tonen van de volgende covid-19 Quarantaine Party Playlist!
https://open.spotify.com/playlist/1ggca4HcbFPQBPTGRNPtph?si=pV42yyHoSfiLS2T8Dpz3Lg
KLASSIEKE COMEDIES
En als die vorige liedjes niet volstonden, hebben we nog een aanbod van
liedjes die wat dichter aansluiten bij het thema van de week. In de volgende filmpjes zie je zowel Pink als Shawn Mendes enkele tophits omtoveren
tot rasechte herfst-anthems.
Shawn Mendes’ Fall songs: https://www.youtube.com/watch?v=_FclVWhJq5I
Pink’s Fall songs: https://www.youtube.com/watch?v=pcxzCNKK2sE
CUTE CATS
Ja hoor, ook deze week halen we weer de schattigste katten
boven om jouw dag op te vrolijken:

Cultuur

https://www.youtube.com/watch?v=iYgyp_cLiwM
Maar ook als je het niet zo op katten hebt, is er deze week aan jou gedacht! Wedden dat je je lach niet kan onderdrukken bij het zien van deze
UBER-schattige eekhoorns? https://www.youtube.com/watch?v=pzUs0DdzK3Y
SPANNENDE SERIE
Voor de serie van de week zochten we de inspiratie zeer dicht bij huis.
Wat in 2014 een geniaal filmscenario leek, is anno 2020 bijna helemaal
realiteit geworden. Als er één ding is wat we uit deze reeks (zullen) leren
is dan wel dat wij, in onze vorm van ‘cordon’, maar beter allemaal dikke
vriendjes blijven ;)
https://www.dailymotion.com/search/cordon-%20s01/videos
FUNNY FILMS
Heel funny kunnen we het niet noemen deze keer, maar ontroerend dan
weer wel! Voor degenen onder ons die in deze weersomstandigheden
niets liever doen dan diep onder een dekentje wegkruipen en eens goed
voor de tv liggen snotteren: deze romantische dramafilm is uw vriend.
2 volwassenen die hun echtgenoot verliezen en tegen de eenzaamheid
besluiten in één bed te kruipen? Hou die zakdoeken al maar klaar!
https://www.netflix.com/be/title/80104068
Maar genoeg gesnotterd! Kijk eens naar buiten, naar die prachtige herfstkleuren en voel hoe je lichaam instant weer van mood switcht! Geniet van
de herfst, geniet van de rondwarrelende blaadjes, geniet van de schattige
beestjes, geniet van het leven!

Cultuur

Spelletjes

Rebusjes
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Spelletjes

Rebusjes
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Raadsel van de week
Geen normaal raadsel deze week, maar toch kunnen de aandachtige lezers het
juiste antwoord vinden!
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 Gitte van Orshoven en mag een mailtje sturen
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W8' om
haar prijs te ontvangen!

Internship Fair
17 november - Online
Register via:
on.vtk.be/internshipfair

