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maar waarom heet het Bakske eigenlijk het Bakske? 

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

22u  MexiKAN Fakfeestje       ‘t ElixIr

20u Pikantus Waaiberg

12u45 VTK Bureau 9 ELEC B91.200
20u Open Podium Night Pauscollege

20u Jeneverbosspel Heverlee Bos

Beste lezer
Deze week hebben we een leuk 
weetje voor u:

Voor al wie zich altijd al afvroeg 
waarom het Bakske het Bakske 
heet: 20 jaar geleden heette het 
blijkbaar Rolluiken (maar vraag 
ons niet waar dat vandaan kwam) 
en toen heeft men een wedstrijd 
georganiseerd voor een betere 
naam. Hiermee kon men een bak 
winnen. Uiteindelijk zijn er geen 
(goede) inzendingen gekomen en 
heeft men het maar gewoon het 
Bakske genoemd. 

Einde

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Deze week is het Kanweek! Kom de MexiKAN 
sfeer opsnuiven op de verschillende 

activiteiten!

17u30 Mexicaanse Eetavond Theokot
19u30 IFR Finale Het Depot
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Vicewoordje
Aan de mensen die op Athens gaan deze week: veel plezier 
en geniet van de culturele ervaring!

Verder neemt Kanweek deze week de bovenhand en 
organiseren zij elke dag een activiteit in Mexicanse sferen. 
Zeker de moeite om eens langs te gaan want deze eerste- 
en tweedejaars zijn toch een beetje de toekomst van onze 
richting en onze kring! Ik ben ook benieuwd of Trump geen 
bezoekje brengt aan de cantus…

Ohja, ook de Beiaardcantus komt steeds dichter bij! Lees zeker verder voor info over de 
kaartenverkoop!

Vice ex

Praeseswoordje
Vrienden en gewone lezers (kies zelf maar bij welke categorie 
je hoort #Allemaalvriendjes)

Om de goede relaties met de andere kringen te onderhouden, 
ben ik deze woensdagochtend afgezakt naar het Hdr om 
een ochtendcantus mee te pikken. Ik voelde me niet zo super, 
maar na enkele glazen boterhammen was mijn 10u ‘s ochtends 
ervaring nog nooit zo goed geweest! Samen met Jurgen, Axel 
en Dries (oud praeses Cluster) hebben we er een mooi feestje 
van gemaakt! Nu is dit natuurlijk ook de perfecte moment 
om een wetenschappelijke analyse te maken. Het is bij deze 

bewezen dat je wel zeker een kater krijgt als je niet slaapt na ettelijke uren te drinken. Na 
mijn gezellige ochtend volgde een zware namiddag en vooravond. :p 

Weetje van algemeen nut: ochtendcantussen zijn top! Maar stop niet met drinken in de 
namiddag!

Praeses out

Lukas
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Werkgroep Cantus - Wistjedatje van de week

Commilitones,

Met deze nieuwe rubriek wil Werkgroep-
Cantus wat meer informatie geven over 
alles wat cantussen en geschiedenis 
betreft. We gaan elke week jullie een 
tof weetje voorschotelen.  Waar anders 
kunnen we beginnen dan met onze eigen 
kring?

De Vlaamse Technische Kring, en 
daarmee ook de naam, is kort na de eerste 
wereldoorlog ontstaan, in een periode 
waarin gevochten werd voor vrijheid 
tegen de bezetter. Aan de universiteiten 
werd nog steeds voornamelijk in het 
Frans lesgegeven, wat bij de Vlaamse 
studenten op steeds meer verzet stootte. 
Dit leidde bij de ingenieurs, toen het 
nog een zeer technische richting was, 
tot de stichting van een Vlaamse Kring 
die vooral lezingen van sympathiserende 
professoren hield. Zo ontstond in 1920 
ons geliefde VTK, hoewel het huidige 
kringlied zelf maar dateert van 1993.

Het is dus geen wonder dat de Vlaamse 
leeuw op ons schild staat, als symbool van 
de Vlaamse identiteit. De drie schitterende 
sterren van goud waren oorspronkelijk 
drie bloemetjes, namelijk de bloemetjes 
naast het kasteel! Met de jaren zijn deze 
sterren geworden. De hamer en passer 

vertegenwoordigen de belangrijkste tools 
van een ingenieur.

Laten we drinken op VTK, commilitones! 
Tot op de volgende cantus!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!

Werkgroep Cantus   
–--  werkgroep-cantus@vtk.be

Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30-14u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30        12u30-14u & 18u-19u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30-14u & 18u-19u    22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 18u-19u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Closed         Closed
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Kanweek

Dag vriendjes en vriendinnetjes, deze week is het eindelijk zover! De enige, de echte 
KANweek! Kanweek is een jaarwerking tussen eerste- en tweedejaars die een week vol 
leuke activiteiten organiseert. Dit jaar is het thema Mexikana, dus als je zin hebt in tequila 
of een begeerlijke senorita wilt versieren moet je zeker afkomen! Het belooft een drukke 
week te worden met voor ieder wat wils dus tot op één van die geweldige activiteiten. 
KANweek out!

zo
12

Kanweek: MexiKAN 
Fakfeestje
‘T elIXIR  | 22u00

Kanweekos gaat van startos! Kom 
aanstaande zondag 12 maart samen met 
de eerste- en tweedejaars van kanweek 
deze prachtig Mexicaans getinte 
week inzetten op het nu al memorabel 
fakfeestje! Want al na vier weken hebben 
wij als vlijtige studenten die we zijn recht 
op een verre vakantie naar Mexico! 

Tequila zal rijkelijk vloeien, net zoals onze 
promotie cocktails: caipirinha en tequila 
sunrise. Liever toch een desperados of 
cactusjenever? Alles is mogelijk. 

Fiësta tot in de vroege uurtjes, siësta 
tijdens de vroege lessen!

ma
13

Kanweek: 
Mexicaanse 
Eetavond

THeoKoT  | 17u30 - 20u

Maandag laten we jullie tegen zeer 
democratische prijzen een stukje Mexico 
proeven. Trump heeft de grenzen nog niet 
dicht gegooid, wellicht een laatste kans 
op al dit lekkers! We bieden Chili con/
sin carne of kip met groentjes aan voor 
een belachelijk lage prijs van €3! Beide 
worden geserveerd met rijst, zure room en 
een burrito. Ook kan je nacho’s bestellen 

met guacamole en salsa voor €1 dus kom 
er zeker van profi teren vooraleer die muur 
er helemaal staat! Inschrijven kan via de 
inschrijvingslink op het fb event! Plaatsen 
zijn beperkt dus wees er snel bij.

di
14

Kanweek: Pikantus
WAAIBeRG | 20u00 | BIeR: 
€11/€15 - WATeR: €4/€6

Waarom gaan Mexicanen niet met zijn 
drieën de grens over?

– Er staat ‘No Trespassing’. *ba-dum 
Tsssh*

Op dinsdag 14 maart echter zijn alle 
Mexicanen en ook alle niet-Mexicanen 
welkom om de grens van de Waaiberg 
over te steken en deel te nemen aan 
de enige, de echte en de spectaculaire 
Pikantus! Zoals de naam al doet 
vermoeden, zal de Pikantus een straff e 
cantus worden! Volledig in Mexicaans 
thema zullen de mensen van Kanweek 
jullie laten zien hoe echte Mexicanen 
een cantus leiden. Bereid je al maar voor 
op smakelijke nacho’s, fancy poncho’s, 
politiek incorrecte verwijzingen naar 
de politieke situatie in de oud-kolonies 
en natuurlijk ook het rijkelijk vloeiende 
gerstenat!

De ticketverkoop is maandagmiddag in 
het theokot indien er nog kaarten over zijn. 
Wees er maar snel bij, want het belooft 
een knaller van formaat te worden!
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Kanweek

wo
15

Kanweek: Open 
Podium Night
o N T s P A N N I N G s Z A A l

PAusColleGe | 20u00 | INKoM
GRATIs

Heb jij een geheim talent dat je met de 
wereld wil delen? Kan je zingen als Ed 
Sheeran, gitaar spelen als Ed Sheeran 
of ben je Ed Sheeran? Of ben je eerder 
een heuse moppentapper die tegelijk ook 
nog kan tapdansen? Kom dan zeker naar 
onze Open podium night (inschrijven kan 
via de link op het fb event)! Alle actjes 
zijn toegelaten, niets is te zot, zolang je 
maar plezier maakt op dat podium. Ook 
de toeschouwers zullen zich niet vervelen: 
naast hapjes en drankjes aan spotprijzen 
zullen er ook drankspelletjes aanwezig 
zijn. Tot dan!

do
16

Kanweek: 
Jeneverbosspel 
HeVeRlee Bos | 20u | €5

Heb jij ook nostalgie naar de 
jeugdbeweging waar je zonder zorgen in 
het bos kon ravotten? Kanweek trekt het 
ravotten naar een hogere dimensie door 
er jenever bij te voegen! Kom donderdag 
avond mee met ons door het bos sluipen 
en jenever drinken tot je verdwaalt in je 
wilde avonturen. Aarzel niet en kom je 
ticket maandagmiddag in het theokot 
halen! Plaatsen zijn beperkt!

PS: Het spel is vroeg genoeg gedaan 
zodat je erna licht beneveld de wijde 
wereld in kan trekken.

Evenementen

wo
15

VTK Bureau 9
eleC B91.200  | 12u45

Onderw i j s sympath i san ten 
opgelet! Ook deze week presenteert 
VTK Onderwijs u de meest actuele 
onderwijstopics op ons geliefde 
VTK Bureau! Deze informele 
onderwijsvergadering is zoals altijd open 
voor iedereen, en wordt vergezeld van 
een broodje en drankje voor zij die zich 
inschrijven op on.vtk.be.bureau. Tot dan!

ma
13

IFR Finale
HeT dePoT | 19u30 | €3 
(cultuurkaart: €2)

Het is eindelijk zover! De vijf fi nalisten 
van de InterFacultaire Rockrally zullen 
op 13 maart het podium van Het Depot 
(Martelarenplein 12, vlakbij het station van 
Leuven) beklimmen om elk met een set 
van 30 minuten de professionele jury en 
het publiek te overtuigen van hun talent. 
Kom dus allemaal op jullie favoriete 
band stemmen en bepaal mee wie de 
InterFacultaire Rockrally 2016-2017 wint!

Deuren gaan open om 19u, waarna de 
line-up wordt aangekondigd om 19u30. 
De eerste band begint om 20u aan hun 
set!

WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
PoËZIe oF eeN sPoTTed: VTK INsTuReN? 1 AdRes: BAKsKe@VTK.Be
WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
PoËZIe oF eeN sPoTTed: VTK INsTuReN? 1 AdRes: BAKsKe@VTK.Be
WIl Je ZelF GRAAG eeN sPeeCH VooR oNAFHANKelIJKHeId, dIePZINNIGe 
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Evenementen

vr
31

Galabal des Vlaamsche Technische Krings
doC 3  | lId €15 NIeT-lId €20

Graag nodigen wij jou uit op het Galabal des Vlaamsche Technische Kring. 
Dit jaar trekken we naar zaal Dock 3 te Antwerpen voor een nacht vol plezier. Vele 
verrassingen staan jullie te wachten waarvan over enkele misschien binnenkort al wat info 
zal verschijnen. Keep yourself posted en kom af en toe eens piepen. Er valt hier en daar 
ook iets gratis mee te pikken dus zeker de moeite waard om al te beginnen dromen van 
alcohol, jezelf opmaken, dansen en gewoon volop Hakuna Matata.

De kaartenverkoop voor dit geweldig feest begint vanaf vandaag 13 maart, elke middag 
in het theokot. Breng ook zeker de ledenkaart van je vrienden mee als je voor hun een 
kaart komt kopen.

Galabal des 

Vlaamsche Technische Krings

VR / 31 / 03
22u — Dock 3 — Antwerpen

TICKETS: €15/20 (L/NL)
VVK@THEOKOT

MORE INFORMATION: VTK.BE/ON/GALABAL

DJ CROSS
MICHAEL MIDNIGHT

PARTYSHAKERZ FT. JOLENE & SAKSO 

FREAQUENCY
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De voorbije week

Lezing onderwijs



8

Berichten 

Ticketverkoop 
Beiaardcantus
De ticketverkoop zal plaatsvinden op 
vrijdag 24 maart om 18u in het Theokot. 
Let op: er kunnen 2 kaarten per persoon 
aangekocht worden en jullie hebben 
hiervoor de studentenkaart van beiden 
nodig! Meer info vinden jullie op on.vtk.be/
beiaardcantusinfo of via onderstaande 
QR code!

Wedstrijd renovatie 
Pangaea
Join the competition and maybe your idea 
will be carried out in Pangaea!

Post your idea here on our padlet by 
means of a picture, a sketch, a drawing, 
a description.

Make your own design.

Share someting great you saw elsewhere.

It is time to get creative: floor, decoration 
of walls, colours, furniture, facilities etc. 
There are no limits! Let us know how you 
see things and shape your meeting centre 
the way you like it.

Upload your idea before 26 March. More 
info: www.kuleuven.be/pangaearenovates

The winner of the best idea receives a 
month of free drinks in the Pangaea Bar.

We can’t wait to see your ideas!
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40 Dagen Zonder Vlees

Doe jij ook mee aan 40 Dagen Zonder Vlees? Sluit je dan aan bij onze groep via 
dagenzondervlees.be/groepen/vtk/ en bespaar mee op onze gezamelijke voetafdruk!



Ontspanning

IAESTE Woordzoeker!
IAESTE is een studentenorganisatie die technische studenten de kans biedt om op 
internationale stage te gaan. IAESTE is actief in meer dan 90 landen. Zoek zoveel 
mogelijk landen waar IAESTE actief is in de woordzoeker, verticaal, horizontaal of schuin!

Zou jij ook graag een professionele ervaring opdoen in het buitenland? Of wil je weten 
hoe een internationale studentenorganisatie werkt en wat zo een organisatie jou te bieden 
kan hebben?

Contacteer IAESTE in Leuven!

Email: iaeste@vtk.be

Facebook: facebook.com/iaeste.belgium.leuven

Voor meer informatie: http://www.iaeste.be

Raadsel
Twee vriendinnen gaan gezellig uit eten en drinken daarbij ijsthee. Eén van hen had 
erge dorst en dronk vijf glazen na elkaar op, de andere had in die tijd slechts één glas 
gedronken. Plotseling viel het meisje dat één glas had gedronken dood neer: alle ijsthee 
was vergiftigd. Het andere meisje overleefde.

Hoe kon het meisje dat meer ijsthee dronk overleven?

Oplossing van vorige week: Een driehoek maken en de vierde boom in het midden op een 
heuvel zetten. Op die manier kunnen de bomen een piramide maken met gelijke zijden.

Bram Van Droogenbroeck wist dit en mag zijn prijs komen afhalen op Blok 6!
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Your Favourite HGK Orchestra (Musicologica)

Mushroom Molly (Industria)     Isadore (Medica)

One Man Brawl (Alfa)     After Hours (Politika)

Mister Catfish - Winner 2016

DOORS: 19h

@DOORS: €3 (CC: €2)@DOORS €3 (CC: €2)
FIRST BAND: 20h 

FINAL mon 13/03
HET DEPOT

IFR

Cultuur
Commissie

IFRIFR
  InterFaculty Rockrally


