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Het Bakske
Beste lezer,
Afgelopen week hebben jullie, behalve diegenen met TTT's :( , hopelijk even
kunnen bekomen van de eerste weken. Ook deze week zal een beetje rustiger zijn
aangezien we donderdag alweer een feestdag hebben. Niet getreurd, er zijn nog
steeds enkele leuke activiteiten om jullie dagen te vullen!
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Beheerderswoordje

Gegroet beste lezers en lezerinnen,
Jullie vragen jullie waarschijnlijk af wie ik ben en waarom er geen
Praeseswoordje is deze week. Het antwoord daarop is gemakkelijk,
onze geliefde Praeses was nog maar eens te laat met zijn Praeseswoordje
en als goede mede-G5'er heb ik de taak op mij genomen om er dan maar
zelf een te schrijven. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Maarten, één van
de Financieel Beheerders van VTK en net zoals Bram een echte boomer in
hart, nieren en vooral lever. Een lever die niet alleen afziet van de alcohol, maar
vooral van de koffie.
Aangezien ik totaal geen idee heb over wat ik hier allemaal moet spekken, zal ik
dan maar gewoon over een van mijn passies praten: koffie! De zin 'Ik ben niet
verslaafd, ik heb het gewoon nodig' is dan ook eentje die ik ter harte neem. Wie de
afgelopen jaren de Bakskes nauwgezet gelezen heeft, zal hier en daar al een tekstje
van mij kunnen lezen hebben. Een van deze rubrieken was Koken met Koffie, een
wetenschappelijke zoektocht naar receptjes voor en door koffie. Van wodka met
ijs en koffiepoeder (thanks mams voor de suggestie) tot spek gemarineerd in een
koffiestroop pasta, we hebben de uithoeken van het koffie-universum proberen te
verkennen. Bij deze beloof ik u, trouwe lezer, dat ik deze queeste verder zal zetten
dit jaar met mijn medeonderzoekers. Ik hoop dat jullie er even hard naar uitkijken
om samen met ons nieuwe recepten te verkennen, en moest je suggesties hebben
mag je deze altijd sturen naar koffieverslaafden@vtk.be.
Koffievolle groetjes
Maarten Meersschaut
Financieel Beheerder VTK 2021-2022

Vicewoordje
In een land hier ver ver vandaan in een tijd lang lang geleden bestond er een
allegaartje van mensen die zichzelf KTV noemden. De grote leider, ook wel Herr
Praeses genoemd, was een jongeheer met blond, krullend haar en een lachje dat
alle vrouwen deed smelten. Zijn naam was Brom Devroese en deze saga vertelt zijn
liefdesverhaal.
Als je het al een liefdesverhaal kan noemen, want geen vrouw kon zijn hartje
bekoren. Tot op een dag één van de Prinsessen van het rijk der Nemonoke, uit de
hoofdstad Akimonoke, verdwaalde in de tuinen van zijn paleis. Overvallen door
haar schoonheid staarde Brom haar na tot ze uit het zicht verdween, terug
naar Akimonoke. Hij kon haar echter niet vergeten en zodus lokte deze jonge
deerne Brom uit zijn veilige en vertrouwde paleismuren. Het winterbal zat
eraan te komen en de Herr Praeses werd verwacht daar te verschijnen met
een wederhelft voor de openingsdans. En zo geschiedde, Brom zadelde
zijn snelste hengst. De hoop op liefde achterna, liet hij zijn hofhouding
achter, die in spanning afwachtten hoe hij zou terugkeren… Maar ik
geloof dat Brom de griet kan fixen!
Vele groetjes en sorry Brammie xx
Liene Drijkoningen
Vice-Praeses KTV 2021-2022
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Shiftersrubriek
Een rustig afgelopen weekje en dus blikken we deze keer niet terug, maar vooruit.
Af en toe staan er wat lachende gezichtjes aan mijn deur om hun dik verdiende
medewerkersbonnetjes op te halen en daarbij is me opgevallen dat deze
(b)engeltjes allemaal niet zo goed weten wat voor een beloningen hun nog te
wachten staan!
Eerst en vooral krijg je natuurlijk bonnetjes voor elke shift die je in mijn bescheiden
Paleis mag komen ophalen en die je kan besteden in Theokot en 't ElixIr. Maar
daar blijft het niet bij. Vanaf 15 shiften word je een trouwe vaste medewerker
genoemd en krijg je voor iedere cantus een pré-inschrijflink toegestuurd, zo ben
je dus zeker van je plaatsje! De grootste verwennerij komt echter op het einde
van het jaar. Dan haal ik namelijk de Sinterklaas in mezelf boven en is het tijd
voor cadeautjes. Hoe meer shiften je doet, hoe meer (en hoe nicere) cadeautjes
je krijgt. Ook een VTKrew t-shirt mag niet ontbreken. En last but not least is er
een heus medewerkersfeestje op het einde van het jaar met de zotste promo's
om jullie allemaal eens goed te bedanken voor alle inzet dit jaar en omdat ik jullie
enorm graag zie, hihi. Want we zijn één grote, warme VTK familie en die verdienen
alleen maar het beste.
Waar wacht je dus nog op? Je inschrijven voor een shiftje op de site is supersimpel
en ze leggen je altijd volledig uit wat je moet doen! En natuurlijk mag je nog altijd
mij een berichtje sturen of aanspreken als je me ergens tegenkomt, ik doe met
veel plezier een babbeltje.
Groetjes van jullie gelukkige Vice, Liene

Shifters

MA 8/11: PeMe Highland Games | 19u | Werpvelden gebouw De Nayer

🤩

Jaja, je leest het goed, het is hoog tijd om eens stevig te teambuilden
met je peters en meters!
Schrijf je daarom in met een groepje van 6 à
8 personen voor de enige echte PeMe Highland Games op 8 november!
Wat kan je hier verwachten? Een overdosis aan leuke spellen zoals
nagelkloppen, touwtrekken, boomstamwerpen en nog veel meer.
In al deze spellen is samenwerking het centrale doel van de avond, dus
laat die teamsfeer maar komen!

🔨💪

🤝😁

En bovenop dit alles, is dit toffe evenement ook nog eens helemaal
gratis!
Grijp dus je kans, schrijf je in via de website of het
Facebookevenement en dan zien wij jullie op 8 november!

💸

DI 9/11: STATIX Praatcafé | 18u45 | OHL Zaal de Corner
Wil je ontdekken hoe het professioneel leven van een bouwkundig ingenieur
er na afstuderen uit ziet? Schrijf je dan in voor de vijfde editie van het
praatcafé van Statix. Het doel: bouwkundestudenten laten kennismaken
met bedrijven uit de bouwkundige sector. Er zullen 16 bedrijven deelnemen.
De bedrijven zullen telkens vertegenwoordigd worden door ingenieurs die
aan het werk zijn bij het bedrijf in kwestie.
Je bent op 9 november vanaf 18:45 welkom op OHL in zaal de Corner
(zal aangeduid worden met pijlen). Voor het praatcafé zullen er noedels
geserveerd worden opdat niemand met honger aan de gesprekjes
moet beginnen.Inschrijven is verplicht en kan je doen via de form in het
Facebookevenement. Wil je graag ook genieten van de heerlijke noedels?
Vergeet dan zeker ook niet die form in te vullen (ook te vinden in het
FBevenement)
Tot dan!

WOE 10/11: VTK Bureau 4 | 12u45 | Aula de Molen
Heb jij een probleem met een vak, prof of de opleiding in zijn geheel? Dan
is dit VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met ons!
We beloven niets, maar zullen ons best doen om deze problemen op te
lossen. Daarnaast krijg je de kans om mee je eigen opleiding vorm te geven
en eens te proeven van de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je
zou het niet zeggen, maar wij studenten hebben best nog wel wat invloed.
Kom dus zeker langs! Vergeet je niet in te schrijven via de link op de site
of het Facebookevenement voor een gratis broodje en drankje. Tot
dan! (Dit evenement is zeker aangeraden voor RiVers!)

Events

MA 15/11: Mexicantus | 18u30 | Waaiberg
Altijd al eens willen cantussen in een Mexicaans thema? Grijp dan nu je
kans en kom naar de enige echte Mexicantus! Natuurlijk wordt er hier dan
ook Mexicaans (tequilla) bier geschonken. Vergeet zeker je ecocup en je
codex niet mee te nemen! (Leden €12/ niet-leden €15)

🍻

WOE 10/11: Successful Engineering Stories | 18u45 | Groep T
Ben je ingenieursstudent en weet je nog niet wat je carrièremogelijkheden
zijn? Of wil je eindelijk eens tegen je ouders, familie en vrienden kunnen
vertellen wat ingenieurs nu eigenlijk doen? Kom dan zeker langs op de
lezing ‘Successful Engineering Stories’!
In deze toegankelijke lezing op woensdag 10 november nodigt VTK vijf
sprekers om te komen vertellen over hun succesvolle carrière als ingenieur.
Omdat ingenieurs op heel uiteenlopende plaatsen kunnen belanden, kan je
komen luisteren naar de verhalen van een doctoraatsstudent, een prof, een
managementconsultant, een CEO en een start-upfounder. Ook zij hadden
nooit gedacht te staan waar ze nu staan!

Sprekers: Ariane de Vroede (doctoraatsstudent), Ruben van
Daele (management consultant bij Bopro), Holger Willems
(CEO/oprichter van de start-up Relu), Jos Vander
Sloten (professor aan KUL), Wilfried Vancraen (CEO
Materialise)				
Inschrijven kan via:
on.vtk.be/ses

Events

WOE 17/11: Entrepreneurship Days: Journey to Success |
20u00 | Aula Pieter De Somer

Ekonomika, AFC en VTK nodigen jullie uit op de Entrepreneurship Days!

💥

Tijdens dit tweedaagse evenement worden jullie ondergedompeld in de
wereld van ondernemen en verkrijg je alle kennis die je nodig hebt om
later een eigen bedrijf uit te bouwen! Op woensdag 17/11 starten we met
een inspirerende lezing van vier uiterst succesvolle Vlaamse ondernemers
tijdens de Journey to Success.
Enkele vooraanstaande Entrepreneurs & CEO’s vertellen je alles over de
uitdagingen die je tegenkomt op het pad van start-up naar succesvolle
multinational.
Een uitzonderlijke kans voor iedere student om te weten te komen waar
het geheim achter hun succes schuilt en zelf ook kennis te maken met
deze topondernemers!

‼ SPREKERS ‼

👔

Franco Prontera, CEO Too Good To Go Belgium
Guido Vanherpe, CEO La Lorraine - Overkoepelende groep boven Panos
Martijn Theuwissen, Co-Founder van DataCamp en tevens Alumnus aan
FEB
Alexandra Limage, Woman Entrepreneur of the Year 2017, CEO Sprint
Transport
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een gratis receptie achteraf!
Enkel op vertoon van geldig Covid Safe Ticket.
Inschrijven voor Journey to Success: https://entrepreneurshipdays.be/
inschrijving-lezing/

Events

DO 18/11: Entrepreneurship Days: Crack a Case | 14u00-22u00
| Radiohuis

Ekonomika, AFC en VTK nodigen jullie uit op de Entrepreneurship Days!

💥

Tijdens dit tweedaagse evenement worden jullie ondergedompeld in de
wereld van ondernemen en verkrijg je alle kennis die je nodig hebt om later
een eigen bedrijf uit te bouwen! Op donderdag 18/11 krijg je tijdens Crack a
Case zelf de kans om een case op een innovatieve manier op te lossen en
met 500 euro cash aan de haal te gaan!

🤑

Na de inspirerende lezing van woensdagavond, staat donderdag volledig in het
teken van zelf te leren ondernemen! Crack a Case is een case event, waarbij
je uitgedaagd wordt om een brandend probleem van vandaag en morgen op
een innovatieve manier op te lossen!
Via een inleidende workshop worden de studenten geïnspireerd om hun
creativiteit los te laten op een start-up case en hun team naar de overwinning
te leiden.
(Je hoeft dus zelf nog geen eigen onderneming of ondernemend
idee te hebben.)

🏆🎉

Het case event wordt verzorgd door Cronos, het grootste techbedrijf van
België. Deelnemers kunnen inschrijven in groepen van 3 of 4 en zullen samen
de case oplossen. Nadien krijgen ze de kans om hun oplossing te pitchen bij
de jury!
Het winnende groepje krijgt €500 aan cash!

💸🤑

's Avonds krijgen de deelnemers eten aangeboden door Boccone.

🍝

Inschrijven kan in groepjes van 3 of 4: https://entrepreneurshipdays.be/
inschrijving-case/

²B

Events

MA-VRIJ 15-19/11: Go Global Week | 19u00 | QDV 00.110
Heb jij altijd al gedroomd van naar het buitenland gaan tijdens je studies, of
twijfel je nog of een buitenlands avontuur iets voor jou is? Breng dan zeker
een bezoek aan de Go Global Week van 15 tot 19 november. Tijdens deze
week kan je je helemaal onderdompelen in de internationale sfeer, kennis
maken met de vele culturen die onze faculteit rijk is en kan je antwoorden
krijgen op al je vragen over zo'n periode in het buitenland.
Een buitenlands avontuur is een unieke kans om kennis te maken met de
cultuur en manier van leven in een ander land. Het geeft je de opportuniteit
om andere leer- en lesmethodes te ontdekken, je kennis verder uit te
bouwen en je zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast leer je heel wat nieuwe
plaatsen kennen en zal je vrienden van over heel de wereld maken. Wie
weet leer je zelfs een nieuwe taal! Tot slot geeft een buitenlandse ervaring
ook voordelen na het studeren. Zo kan het je helpen om te ontdekken
wat je wilt doen na je studies en vinden ook werkgevers mensen met
buitenlandse ervaring zeer interessant.
Kom dus zeker een kijkje nemen op de verschillende evenementen, volg
een van de vele infosessies of breng een bezoekje aan de infofair en kom
alles te weten over de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan voor
een semester, een jaar, een stage, zomerschool, veldwerk en nog veel meer.
Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos!
Je kan de nodige info en een overzicht van alle evenementen vinden op
www.goglobal.kuleuven.cloud of op het evenement op Facebook.

One's destination is never a place, but a new way of seeing things ~
Henry Miller

Events

DO-DI 18-23/11: VTK 100 Museum | Machinezaal TTI
VTK wordt 100 jaar! Ben jij benieuwd naar de wilde verhalen, oude foto’s
en leuke spullen die we hebben verzameld van afgelopen de 100 jaar?
Kom dan zeker een kijkje nemen op ons VTK Museum!

🎉

🗓 Het museum vindt plaats van donderdag 18 november tot en met
dinsdag 23 november

📌 Machinezaal, Thermothechnisch Instituut
MA 22/11: Leren Leren: Univ-Editie | 19u00 | Quadrivium
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? Geen stress, want met ‘Leren Leren: Univ-Editie’ zullen
we er alles aan doen om je klaar te stomen voor je eerste examenperiode!

²B

Dit evenement start met een panelgesprek waarbij je de kans krijgt om vragen
te stellen aan alle hulpkanalen die voor je klaar staan (RiVers, monitoraat,
dienst studieadvies van KUL). Achteraf opent er een praatcafé om wat te
praten met ervaren ouderejaars en is er voor zij die willen een workshop
rond timemanagement en één rond stressbeheersing en faalangst tijdens de
examenperiode. De workshops lopen gelijktijdig, dus je kan je slechts voor
maximaal één workshop inschrijven!
Praktisch: maandag 22/11/2021 van 19:00 tot 22:00
Inschrijven is verplicht en kan via: on.vtk.be/llue

Events

Oproep praatcafé Erasmus
Om Erasmus te promoten organiseert VTK Internationaal een praatcafé.
De bedoeling hierachter is om studenten met Erasmusambities direct
in contact te brengen met studenten met ervaring hieromtrent. Dit
praatcafé zal doorgaan in onze geliefde fakbar ’t ElixIr op 22 november
voor de bar open gaat, dus van 8 tot 10 uur ‘s avonds. Nadien gaat de
fakbar normaal open en volgt er een tof feestje.
Zoals je zelf nog wel zal weten, zitten studenten die twijfelen om
naar het buitenland te gaan met een hele hoop vragen. Omdat het
nogal omslachtig is om mensen die reeds op Erasmus zijn geweest
te contacteren via allerhande Facebookgroepen, organiseren we dit
praatcafé. Zo kunnen de studenten hun vragen rechtstreeks stellen aan
de personen die hen zijn voorgegaan. Om de vragen van de studenten
die nieuwsgierig zijn voor een Erasmuservaring te beantwoorden zoeken
we echter nog vrijwilligers. De bedoeling is dat jullie die avond gewoon
aanwezig zijn en klaar staan om te vertellen over jullie ervaringen en
vragen over je eigen Erasmusavontuur te beantwoorden. Uiteraard doe
je dit niet zomaar, helemaal niet zelfs. Als bedanking voor de moeite
krijg je een paar drankjes naar keuze op onze kosten.
Indien je geïnteresseerd bent om ons te helpen door op ons praatcafé
aanwezig te zijn en wat vragen te beantwoorden over je persoonlijke
ervaringen, laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar
internationaal@vtk.be.

Het VTK-Internationaalteam is je alvast eeuwig dankbaar!

Berichten

De ‘lachwekkendste online post van de week’-award
Elke week plukt de redactie een uitspraak van het internet die bij menig
tijdlijnlezer een lach op het gezicht heeft getoverd. De auteur van de
post in kwestie krijgt, naast eeuwige roem in dit Bakske, de eervolle
‘lachwekkendste online post van de week’-award.

Jean-Marie Dedecker, ex-senator van België en huidig burgemeester van
Middelkerke, is met bovenstaande tweet de allereerste gelukkige die
onze award in ontvangst mag nemen. Na de tweet gelezen te hebben,
durven we te speculeren dat deze award niet het enige is dat JeanMarie over de jaren heen al van anderen gekregen heeft. De combinatie
van onwetendheid zowel in het COVID-domein, als op het vlak van veilig
seksueel contact, is opvallend. In het licht van deze tweet is het feit dat
de baselines van zijn partij Lijst Dedecker opeenvolgend ‘Partij van het
Gezond Verstand’ en ‘Vrij en verantwoordelijk’ waren, nog opvallender.
Toch blijft het frappantste aan deze tweet, opgemerkt door een medetwitteraar[1], het volgende: ‘verbazend weinig kennis over seks, voor
iemand die Dedecker heet’.

²B

Of hij de tweet de wereld in stuurde met voorbedachten rade en het
‘slechte reclame is ook reclame’-motto in zijn achterhoofd, laten we hier
in het midden. Het heeft alleszins een grote lach op ons gezicht getoverd,
waardoor het toekennen van deze award dan ook meer dan op zijn plaats
is. Proficiat, Jean-Marie!

									
									

WG Redactie

[1] Twitter handle: @hahaeent
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Raadsel van de week
Het leeft in de winter, gaat dood in de zomer en groeit van boven naar beneden.
Wat is dat?
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 Lise Guilliams en mag haar prijs komen afhalen
op Blok 6!

SOCIAL MEDIA
WEBSITE

De website verzamelt alle info die je nodig hebt. Hier vind je alle
evenementen, jobadvertenties, foto’s, Bakskes, Ir.Reëels, ... . Ook kan je
via de site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot reserveren
en je als vrijwilliger opgeven om te komen shiften!

INSTAGRAM

Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de afgelopen
evenementen in het licht te zetten en je af en toe een blik achter de
schermen of tijdens een evenement te geven. Volg ons dus zeker op
Insta als je op de hoogte wil blijven en je graag leuke sfeer fotootjes
ziet passeren!

FACEBOOK

Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de hoogte van alle
evenementen! Hier zal je naast de Bakskes, de foto’s van de afgelopen
evenementen en andere nuttige informatie kunnen vinden.

