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Ideaal als barbecue starter!

ZONDAG

Beste lezer

21u

U
heeft
ongetwijfeld
reikhalzend uitgekeken naar
deze nieuwe jaargang van
‘Het Bakske’.
Wel, het moment is eindelijk
zover! Haal diep adem, blokkeer
alle aﬂeiding, sla de eerste
pagina open en geniet van dit
frisse bakske.
Met vriendelijke groeten,
De redactie

Openingsavond

‘t ElixIr

MAANDAG
DINSDAG

22u00 Jeneverfeestje

‘t ElixIr

WOENSDAG

Waaiberg

DONDERDAG

Looppiste

20u30 Openingscantus

20u

Looptrainingen

Tijd om er terug een lap op te geven!

Praeseswoordje
Beste medestudenten
Na een prachtige zomervakantie, of voor sommigen een iets
deprimerende examenperiode, is het moment aangebroken
dat we terug afzakken naar Leuven om weer een fantastisch
academiejaar te beginnen.
Het nieuwe jaar heeft alvast een fantastische start genomen.
Met dichtvallende ogen, van Red Bull trillende ledematen en
met een globaal tekort aan slaap, schrijf ik hier op het einde
van ons onthaalweekend mijn eerste praesestekstje.
De afgelopen dagen waren al een fantastische amuse gueule
voor het komende academiejaar en ik kan met zekerheid
zeggen dat wij er volledig klaar voor zijn! De nieuwe eerstejaars toonden een duidelijke
energiek om met een frisse blik aan dit -voor hen- nieuwe avontuur te beginnen.
De ouderejaars zijn blij dat die helse herexamens over zijn en springen vol vreugde
het nieuwe academiejaar in om zo hun ‘sociale gewoonten’ terug op te pakken. De
laatstejaars storten zich dan weer blind op een reusachtige thesis, god zij met u.
Wij hopen jullie van prachtige evenementen te voorzien die aan al uw wensen voldoen,
gaande van het winnen van de 24 urenloop, over fantastische feestjes tot vruchtbare
discussie op onze bureau’s.
Eén ding staat vast, dit jaar wordt er één uit de duizend! Ik hoop jullie massaal tegen te
komen op VTK-activiteiten en spreek me gerust aan!
Veel succes en vreugde toegewenst en pak er alvast eentje op jezelf!
Lukas
Dag vrienden
Ondertussen hebben we onze eerste kennismaking met de
nieuwe lichting eerstejaars al weer achter de rug. Wat voor
3-daagse was me dat, ik loop hier na een nacht met 10u slaap
nog steeds rond op Blok 6 met heel kleine oogjes. Maar niet
getreurd, zondagavond zal ik weer uitgerust zijn om er een
knallende openingsavond van te maken in ‘t ElixIr. Onze geliefde
fakbar opent eindelijk haar deuren weer! Natuurlijk hebben we
allemaal reikhalzend uitgekeken naar dit glorieuze moment.
Naast het nachtleven in ‘t ElixIr komt ook onze cursusdienst
op gang. Ze zijn al enkele weken (maanden) bezig om jullie
zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde cursussen!
Kom zeker deze eerste week langs, want nu zijn ze voorbereid om jullie allemaal zo
snel mogelijk te bedienen. En moest je niet genoeg krijgen van je eigen boeken, het is
altijd mogelijk om zelf een handje toe te steken op de cursusdienst (en ook op andere
activiteiten). Daarvoor kan je een kijkje nemen op vtk.be/shift! Natuurlijk krijgen jullie
hiervoor heel wat beloningen, zoals in de eerste plaats medewerkersbonnetjes waarmee
jullie een pintje in ‘t ElixIr of een broodje in het Theokot kunnen kopen. Deze bonnetjes
zijn af te halen bij mij op Blok 6. Ik hoop jullie hier in groten getale te verwelkomen!
Ik hoop dat mijn eerste tekstje niet teleurstellend is voor jullie.
Opmerkingen en tips mogen altijd gemaild worden naar vice@vtk.be!
Veel succes komend jaar!
Jurgen		
Vicewoordje
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VTK Cultuur Tipt
Houd je van theater, film of comedy? Ben je een muziekfan? Jouw cultuurteam staat het
hele jaar door klaar met fantastische activiteiten. Ontdek Leuvens beste bands in de
Interfacultaire Rock Rally, check in première de nieuwste films met VTK@themovies of
toon je beste pokerface op een van onze Casino Nights.
Wil je nog wat meer cultuur opsnuiven? Dan leiden wij je doorheen het culturele bos
dat zich Leuven noemt. Om de twee weken geven we je een overzicht van de leukste
activiteiten die onze prachtige cultuurstad te bieden heeft.
Cultuurtip 1: schaf een cultuurkaart
aan! Voor maar €20 kan je het hele
jaar genieten van allerlei voordelen.
Het Depot, STUK, 30CC, cinemaZED
en talloze andere organisaties bieden
kortingen op al hun voorstellingen. Ga
tegen een studentenprijsje rocken met
Admiral Freebee of lach je een deuk
met ‘Tegen De Sterren Op’-ster Guga
Baúl. Het M-Museum kan je zelfs het
hele jaar door volledig gratis bezoeken!
Bovendien organiseert UUR KULTUUR

dit academiejaar 9 diverse activiteiten,
helemaal gratis voor cultuurkaarthouders.
Zet alvast woensdag 12 oktober in je
agenda, want dan komt niemand minder
dan Gabriel Rios je verleiden met zijn
prachtige popsongs.
Check dus regelmatig het Bakske voor
onze culturele tips en laat je verrassen
door wat VTK en Leuven je te bieden
hebben!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

Gesloten		

Zie Cudi tekstje verderop

Dinsdag

10u30 - 14u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30		

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30			

22u - ...

22u - ...
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Evenementen
di

27

Jeneverfeestje

22u00 | ‘t eliXir

Mocht na de openingsavond de zin in
een feestje nog niet voorbij zijn, (waarom
zou dit ook?) dan is er nog altijd het
jeneverfeestje! Hopelijk zien we jou op
deze topavond. Geniet van onze promo
op maar liefst 7 soorten jenever, een
jenevershotje kost 0,50€ en een ﬂes 7€.

wo

28
WAter

Openingscantus

20u00 deuren, 20u30 io
vivAt | de WAAiBerG
€4/6 Bier €11/15

Beste commilitones,

do

de vakantie zit er alweer op en de lessen
gaan weer beginnen, maar niet getreurd!
De start van het academiejaar betekent
ook dat er weer cantussen georganiseerd
worden! Dit semester starten we met
de Openingscantus op woensdag 28
september in De Waaiberg. Er gaat zoals
altijd weer grote vraag zijn voor plaatsen,
dus zorg dat je jezelf op tijd inschrijft (in
het Theokot of in de Fak).

do
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Looptrainingen

20u00 | piste
de nAYer

alleen voor de absolute toppers, zitten
de spieren wat vast na de vakantie?
Of wil je je nu al voorbereiden om die
potentiële bierbuik weg te werken, dan
ben ook jij meer dan welkom!
Tegenover vorig jaar willen we nog
meer uit de voorbereiding halen.
Daarom zal er naast de gewoonlijke
uithoudingstrainingen, dit jaar ook aan
de snelheid gewerkt worden. De meeste
sporters onder jullie zullen wel niet
onbekend zijn met het concept “lopen”
maar 550m lopen op vol tempo lopen
is dan al wat minder alledaags. Ook
het inschatten van de snelheid en een
continue verdeling van de krachten zullen
we onder handen nemen.

voor GeBouW

Vanaf de eerste week vliegen we er weer
in met looptrainingen. Volgens jaarlijkse
traditie sluiten we de vakantie af met wat,
voor sommigen misschien broodnodige,
stevige beweging om onszelf klaar
te stomen voor de 24 urenloop. Met
nog maar vier weken te gaan, hebben
we natuurlijk geen tijd te verliezen!
De looptrainingen zijn natuurlijk niet
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Doopmeesters

12.45u | Boku 03.22

Heb je vorig jaar ‘genoten’ van de doop ?
Heb je zin om het dit jaar is van dichtbij
mee te maken ? Dan verwachten we je
donderdag 29 september in BOKU 03.22
om samen met ons de doop in elkaar te
boksen.

ma

3

VTK Revue
revuekruteert

20u00 | 200M 00.06

Revue is een toneelvereniging voor en door
studenten die elk jaar een voorstelling in
elkaar steekt. Naast acteren, hebben we
ook een live-band die voor muziek zorgt
en dansers die hun kunsten laten zien.
Ook achter de schermen hebben we nog
een hoop werkgroepen: sgreivers, decor,
textiel, techniek, IT, promo en receptie.
Indien één van deze werkgroepen jou
interesseert kan je meer informatie vinden

aan het standje in het TTI. Hou ook
volgende maandag-of dinsdagavond, 3
of 4 oktober, vrij want dan doen wij onze
startvergaderingen. Telkens om 20h00 in
de 200 M 00.06. Tot dan!

ma
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Fakfeestje Logistiek

22u00 | ‘t eliXir

Gratis BBQ-vlees en Westmalle van het
vat aan 1€
Ons logistiek team houdt een avond
de fakbar open. Er zullen gratis BBQvleesjes uitgedeeld worden. Ook kunnen
jullie Westmalle Dubbel van het vat
krijgen voor de schamele prijs van 1€. Wie
verkleed komt als bouwvakker, krijgt zijn
eerste westmalle gratis. Allemaal komen!

di
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Kanweek

12.45u | Boku 03.22

Zit je in je eerste of tweede jaar en heb je
zin om met enkele jaargenoten activiteiten
te organiseren? Dan is Kanweek zeker iets
voor jou! Onze schachtenmeester zal voor
een begeleidende hand en duwtje in de
rug zorgen. We verwachten je dinsdag 4
oktober onder de middag in BOKU 03.22
om je nieuwe vrienden te ontmoeten.

wo
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van het jaar kunnen jij en 3 vrienden je
algemene (en iets minder algemene)
kennis testen op onze VTK Kwissen. Dit
jaar organiseren we 3 kwissen, met steeds
vette prijzen te winnen! VTK Cultuur hoopt
jullie allemaal hier te zien, dus schrijf je
zeker in! Net zoals elk jaar zijn er weer
toffe prijzen te winnen.

VTK Kwis 1

20u00 BeGin | 200G 00.01

Inkom €4/ploeg
Laat zien dat je meer in je mars hebt dan
die droge theorie die je elke dag van
de proffen te verteren krijgt! In de loop

do
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VTK Gitaarlessen
infomoment
19u00 | MtC 00.59

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren
spelen of heb je al een zekere virtuositeit
bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK
naar goede traditie gitaarlessen, gegeven
door de Griekse virtuoos Chatz Kostas.
Voor alle niveaus is er een aangepaste
begeleiding voorzien.
De lessen gaan door in groepsverband
op
dinsdag
en
donderdag
naargelang je groep.
Er zijn minimum 18 lessen voorzien
gedurende het hele academiejaar
en in het tweede semester is er
zelfs
een
(vrijblijvend)
moment
waarop jullie je aangeleerde kunsten
kunnen laten zien in het Theokot.
Er is geen voorkennis of meesterschap van
het noten lezen vereist. De inschrijvingen
en
groepsverdeling
gebeuren
op
donderdag 6 oktober om 19u in het Maria
Teresia College, lokaal 00.59. Daar wordt
eventueel ook bepaald in welke groep je
het best les volgt en worden alle vragen
die fysische aanwezigheid van de leraar
vereisen - “speel eens voor wat we gaan
leren” bijvoorbeeld- beantwoord.
In de tussentijd kan je meer informatie
vinden op de website on.vtk.be/gitaar
Wie al eens wil zien hoe goed Chatz
Kostas zijn instrument bespeelt, kan
maandag 3 oktober al terecht in de
Blauwe Kater aan de Naamsestraat,
5

Hallengang 1, dicht bij de Oude Markt.
Kostas gaat hier al eens (gratis) het beste
van zichzelf laten zien. Dus kom zeker een

kijkje nemen en laat jezelf overtuigen!
Zit je nog met een vraagje? Mail gerust
naar gitaar@vtk.be

Theokot
Omdat wij bij het Theokot weten dat
de eerste weken zwaar zijn, hebben wij
speciaal de eerste 3 weken een promo
voorzien. Deze weken kan je bij ons een
drankje en een broodje komen halen voor

maar 3 Euro. Zo heb je tijdens die eerste
zware hoorcolleges van het jaar toch iets
om naar uit te kijken.

Cursusdienst
Zoals elke eerste week van een semester zal de cursusdient aangepaste openingsmomenten
hebben. Deze verdeling is opgemaakt om de workload te beperken en de wachttijden
kort te houden. Gelieve deze verdeling te respecteren. Indien u echt niet langs kan komen
op uw toegewezen moment, kijk dan naar de teller van de wachtrij op de vtk website
en kies een kalm moment. Probeer ook zoveel mogelijk al af te halen tijdens de eerste
week. Vanaf de tweede week werken we met minder mensen en openingen, en zullen de
wachtrijen langer zijn.
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Maandag (26/9)

Woensdag (28/9)

17:00 - 18:15: 1ste bach, achternaam A tem E
18:15 - 19:30: 1ste bach, F tem L
19:30 - 20:45: 1ste bach, M tem S
20:45 - 22:00: 1ste bach, T tem Z

12:00 - 14:00: 2de bira
14:00 - 17:00: 2de bach groep B
17:00 - 20:00: 2de bach groep A

Dinsdag (27/9)

Donderdag (29/9)

12:00 - 14:00: 3de bach WTK
14:00 - 16:00: 3de bach CIT en 3de bira
16:00 - 18:00: 3de bach ELT
18:00 - 22:00: 3de bach BWK, CW, MTM

12:00 - 20:00: Masters

Onthaalactiviteiten eerstejaars
zo
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Openingsavond

21u | ‘t eliXir | GrAtis vAten

De perfecte aftrap van het academiejaar,
met veel gratis vaten én een eerste kans
om je boeken af te halen!

ma
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Onthaalnamiddag

27

Fietszoektocht

14u | AlMA3 | GrAtis

Wil je al de leuke en nuttige
plaatsen in Leuven op een plezante manier
leren kennen? Kom dan zeker naar de
fietszoektocht! Wie zoekt die vindt en wie
vindt wordt beloond.

di

27
veGGie

28

Cantusconvent

19u30 | WAAiBerG | GrAtis

Kan je niet wachten om naar je eerste
cantus te gaan, maar weet je nog niet goed
hoe het allemaal in zijn werk gaat? Geen
nood, op het Cantusconvent vlak voor de
openingscantus leggen we je rustig al de
do’s en don’ts van het cantussen uit.

14u | C300, CelestijnenlAAn

We voorzien een namiddag vol broodnodige
informatie en speeches om het eerste jaar
door te komen. Hier kan je ook je boeken
bestellen.

di

wo

Barbecue

17u | GrAsveld voor AlMA3 |
€4: 3 vleesjes | €3: 2 vleesjes/

Tijdens de eerste week heb je natuurlijk wel
betere dingen te doen dan je eigen potje
te koken. Gelukkig voor jullie organiseren
we een super lekkere en goedkope BBQ
speciaal voor de eerstejaars! Eten in
overvloed en goed gezelschap, wat wil je
nog meer?

do
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Beachvolley

15u | volleYBAlvelden

Zon, strand, muziek en een fris drankje,
de heimwee naar de zomervakantie zit er
bij iedereen dik in. Wij doen ons uiterste
best om je toch een namiddag terug dat
vakantiegevoel te geven. Schrijf je in en
geef het beste van jezelf op en naast het
volleybalveld!
Inschrijven kan via
on.vtk.be/beachvolleybaltoernooi

do
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Samen eten @ Alma3

18u15 | AlMA3

Alma 3 is onze grote vervangmama die
altijd klaarstaat om onze maag te vullen
voor een schappelijke prijs. Kom dus gerust
donderdagavond eens langs om je buikje
rond te eten en wat nieuwe studenten te
leren kennen.

Inschrijven via on.vtk.be/BBQ
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Onthaaldagen

8
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Berichten

Wil je ZelF GrAAG een speeCH voor onAFHAnkelijkHeid, diepZinniGe
poËZie oF een spotted: vtk insturen? 1 Adres: BAkske@vtk.Be

ISIC-Kortingskaart
Bestel online, haal af op de VTK
cursusdienst
ISIC (International Student Identity
Card) is de enige wereldwijd erkende
studenten ID-kaart voor universiteitsen hogeschoolstudenten. De ISIC is
beschikbaar in maar liefst 120 landen
waaronder alle EU-lidstaten en wordt
erkend en gesteund door UNESCO. VTK
biedt bovenop zijn eigen lidkaart sinds dit
jaar ook de ISIC kaart aan voor de prijs
van 3,5 euro in plaats van de normale
kostprijs van 16 euro.
Met je ISIC geniet je als student van
zowat 40.000 kortingen op verschillende
producten en services in eigen land maar
ook in het buitenland. Zo krijg je met deze
kaart bijvoorbeeld 10 procent korting bij
de Ali Baba en de Downtown Jack in ons
eigen Leuven. Bij McDonald’s krijg je een
gratis cheeseburger bij het bestellen van
een menu. In vele musea in de wereld
geldt deze kaart trouwens als enig geldig
bewijsstuk dat je studeert, en binnen mag
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aan studententarief! Voor verdere info
over alle kortingen en over hoe je de kaart
aanvraagt vind je op de VTK website.

Bibliotheek 2Bergen
Problemen bij het zoeken naar de
gepaste informatie voor je opdracht? Is
het moeilijk om uit de grote hoeveelheid
informatie juist dat te filteren wat je écht
kan gebruiken?
Bibliotheek 2Bergen wil je daar graag
bij helpen met verschillende informele
workshops waarbij je kan oefenen en
vragen stellen. Neem snel een kijkje
op onze website https://bib.kuleuven.
be/2bergen/2bic en aarzel niet om met
je vragen ons te contacteren via 2bic@
kuleuven.be

Onthaaldagen
Op de onthaaldagen konden sommige
eerstejaars het niet laten het beste van
zichzelf te geven. Of dat ook gelukt is,
laten we aan uw deskundig oordeel over.
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Extra uitdaging tijdens je studies?
Kies voor een honoursprogramma!
Ben je op zoek naar extra uitdagingen?
Wil je graag meer over andere disciplines te weten komen en/of zelf onderzoek
uitvoeren?
Dit kan tijdens een honoursprogramma, dat vanaf de tweede fase van de bachelor
openstaat voor gemotiveerde en (academisch) excellente studenten. Je kan zelf
een project kiezen dat je aanspreekt en in overleg met een begeleidende docent
de inhoud en omvang bespreken.
Nog vragen? Bekijk eens de website: http://eng.kuleuven.be/studenten/
engineering-essentials-ingenieurscompetenies/honoursprogramma/.
Daarnaast komt prof. Yolande Berbers in het begin van het academiejaar dit
programma voorstellen tijdens verschillende (plicht)vakken van de hoofdrichting.
Je kan ook steeds een e-mail sturen naar: fooc.firw@kuleuven.be.

Of kom naar het toonmoment
onderwijs op vrijdag 7/10/2016
in de universiteitshal!
13.30-16.30: Posterbeurs
14.00-15.00: Panelgesprek
met studenten
Schrijf je in via: www.kuleuven.be/
onderwijs/honoursprogramma
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Ontspanning

Intermediate Hexadecimal Sudoku, Book 21

Hexadecimale Sudoku

Sudoku #1

Speel het zoals een gewone sudoku, maar met de nummers 1-16 oftewel: 0-F
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Futoshiki
Vul in zodat in elke rij of kolom ieder getal slechts 1 keer voorkomt.

Raadsel
Als Costa Rica met Thailand meegaat, Cuba met Puerto Rico en Guinea met Mali, met
welk land gaat Ivoorkust dan mee?
Stuur je antwoord naar rAAdsel@vtk.Be en maak kans op een duo-cinematicket!

