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Het Bakske
Beste lezer,
De vierde week van het academiejaar gaat weer van start en de activiteiten
voor deze week zijn weer rijkelijk aanwezig! Van sport tot leerrijke workshops,
er is voor ieder wat wils! Hopelijk zit er wat voor jou tussen!
Kusjes, de redactie
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Praeseswoordje
De bomen naast het Arenbergfietspad beginnen
langzaam een divers kleurpallet aan te nemen, mijn haar
wordt ondertussen even vaak buiten als binnen gewassen
en de potten soep vliegen erdoor. Alle drie wijzen ze erop
dat we onze dekentjes terug trots mogen bovenhalen, knus bij
elkaar kruipen en afhankelijk wat ge verkiest een koffieke of een
theetje drinken. - Ik kan de Indian Chai van de Delhaize ten sterkste
aanraden. - Kortom: de herfst is onomkeerbaar aangebroken!
Rond deze periode schieten er ook heel wat zaken uit de startblokken:
PAL-tutors hebben hun Mechanicakennis weer aangescherpt om de
benjamins bij te staan. De startvergadering van elke jaarwerking is
geweest, de ene ziet het al grootser dan de andere. Elk IFB-team is
aangesterkt in de strijd om de befaamde eindoverwinning. De anciens
hebben ook een eerste keer kunnen proeven van de bedrijfswereld
(en enkele cocktails).
Nog één grote groep die ik niet vermeld heb zijn de POC'ers. Sinds
dit weekend zijn zij officieel verkozen. Aan allen die verkozen zijn:
proficiat, aan allen die verkozen hebben: ook proficiat. Dinsdag
op de Onderwijslaunch verwacht ik wel wat nieuwe gezichten
te zien. Alvast een tip van de Dalai Lama himself als het over
vertegenwoordigingswerk gaat: 'When you talk, you are only repeating
what you already know. But if you listen, you may learn something
new.'
Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Het begint terug stevig frisser te worden, heb mijn
jasje weer uit de kast tevoorschijn getoverd, de warme
pantoffeltjes zijn weer vast decor van mijn kamertje
geworden en de chauffage staat aan. De dagen worden korter,
we duiken de herfst weer in. En ik heb eigenlijk best wel veel
zin in de gezelligheid die die met zich meebrengt! De gezelligheid
van samen na een koude wandeling terug lekker warm binnen te
komen, de warme kopjes thee en de kaarsjes. Voor mijn part mogen
de kerstmarkt en kerstboom er ook direct bij! :D
Voor een kerstmarkt zullen we echter nog wel eventjes mogen
wachten, maar dat betekent niet dat we stil hoeven te zitten! Ik
hoor u al denken: “als ik dan geen glühwein kan drinken komende
week, wat moet ik dan beginnen met mijn leven?”. Dat zal ik u even
haarfijn uitleggen! Gezelschapsspelletjesfanaat? Kom dinsdag naar
onze spelletjesnamiddag! Biertjesfanaat? Kom woensdag naar onze
b(i)erenjacht! Cantusrookie? Kom maandag naar onze initiatiecantus!
Sportfanaat? Kom dinsdag naar ons wekelijks loopje! Een hart voor
POC? Kom naar de Onderwijslaunch!
Natuurlijk ben je ook steeds welkom voor een broodje in het Theokot,
een boekje in de cursusdienst of een pintje in de fak! Nog steeds niks
gevonden ter vervanging van de glühwein? Drink dan soep, het zit
boordevol groentjes en blijkbaar is het perfect mogelijk om op soep te
overleven! :)
Sebastiaan Milis
Vice-praeses VTK 2020-2021
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Ma 12 okt: Initiatiecantus | Online (link in facebookevent) | 20u00
Het wordt toch wel eens tijd dat we onze eerstejaars de kans geven om het
cantusleven te ontdekken. Dit kan weliswaar nog altijd niet fysiek, maar no
worries, wij brengen jullie een online alternatief! Ben je eerstejaar en heb je zin
om eindelijk eens te leren cantussen? Spreek dan af met max 4 van je vriendjes
op kot (of een andere privélocatie) en join onze online initiatiecantus op 12 oktober
om 20u. We geven je een korte uitleg over hoe cantussen werkt en vliegen er
daarna ook direct in! C u there! Xoxo onthaalteam

Di 13 okt: Spelletjesnamiddag/-avond | Theokot | 15u00
Laat het competitiebeest in je los en kom mee gezellig spelletjes spelen op onze
spelletjesnamiddag! Er liggen verschillende spelletjes in het Theokot, maar je mag
zeker ook je eigen gezelschapsspel meenemen. Tijdens het spelen kan je genieten
van een drankje met een vers soepje of een croque monsieur. Vergeet je zeker niet
in te schrijven in een tijdslot op de site van vtk. Tot dan!

Di

13 okt: Wekelijks loopje & looptraining | Blok 6 &

atletiekpiste | 20u30

Na een succesvolle eerste loopje, is het dinsdag alweer tijd voor het tweede
wekelijkse loopje. Deze keer gaan we al een klein beetje langer lopen, zo een 7km,
zodat we het prachtige bos van Heverlee kunnen verkennen. Bij het wekelijks
loopje lopen we op een rustig babbeltempo en zorgen we dat iedereen mee kan,
het tempo wordt aangepast naargelang de lopers. Afspraak aan blok 6 om 20u30!
Om het voor de snelle lopers voldoende uitdagend te houden, voorzien we om de
week ook een echte looptraining met een intervaltraining en snelle duurloop om
iedereen in conditie te houden tot het tweede semester! Afspraak aan atletiekpiste
om 20u30.
Vergeet zeker niet in te schrijven voor het wekelijks loopje of de looptraining naar
jouw keuze!

Events

Wo 14 okt: B(i)erenjacht | Overal in Leuven | 19u30
Joehoe Bier-, Beer- en Cultuurfanaat!
Enkele maanden geleden begon "de lockdown". Het sociale leven viel compleet
stil, studenten trokken uit Leuven en er ontstond een gemis. Het gemis van de
fakbartocht. Berenjachten kwamen in de plaats. Elke enthousiasteling verstopte
zijn favoriete Teddy achter het raam en liep vervolgens met zijn bubbel door
naburige straten om zoveel mogelijk Teddy's te kunnen spotten. Zalige tijd was
dat! Echter, net als ieder de lockdown beu werd, werd ook de berenjacht passé...
Tijd voor iets nieuws, tijd om het concept Fakbartocht en Berenjacht met elkaar te
verbinden, tijd voor een B(i)erenjacht! Ga op woensdag 14/11 samen met je bestecorona-vrienden op zoektocht door de straten van het prachtige Leuven, volg het
spoor van het B(i)er, ontdek de geheime pop-up B(i)erstandjes, drink er eentje en
geniet van dit nieuwe concept.
Tot woensdag!

Ma 19 okt: PeMe Kubbtournooi | Grasveldje alma 3 | 18u30
Na drie spetterende avonden in de Waaiberg, waar jullie allemaal je peters en
meters hebt leren kennen wordt het eens tijd om opnieuw af te spreken! Wat is
er beter om een band te vormen, dan samen strijden in een competitie? Spoor je
groepje aan en bemachtig de titel van beste PeMe-groepje! Inschrijven kan via het
facebookevenement.
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|
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18u00

KRAMBIMBAMBAMBOULI, KRAMBAMBOULI! Het is niet omdat we onze kelen
niet meer mogen openzetten op cantussen, dat we geen cantusdranken mogen
drinken! Drink jij ook van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg je glas krambambouli?
Of net niet? Dan is het tijd om te testen of dat wel echt lekker is! Jullie zijn
welkom op onze KramBARbouli, waar jullie zelf krambambouli kunnen maken.
Je kan daarbovenop genieten van andere lekkere drankjes én een live-bandje
dat jullie oren met engelenzang zal vullen. En is je geld al naar de donder?
PEEZUIG DAN VAN ELKE SCHACHT en schrijf je in! Meer info is te vinden op het
Facebookevenement of op de site.

Events

Ma

16-18

nov:

Voorrondes

InterFacultaire

Rockrally

Zou jij wel eens je innerlijk podiumbeest naar buiten willen laten komen? Wil je
voor een enthousiast publiek optreden (dat niet enkel bestaat uit je huisgenoten of
je oma)? Grijp dan nu je kans en doe mee aan de 37e editie van de InterFacultaire
Rockrally!
Want ook dit jaar organiseren VTK en LBK het beste Leuvense muziekevent van
het jaar en dit volledig corona-proof!
Elke studentenvereniging uit Leuven mag voor IFR een band afvaardigen die hen
vertegenwoordigt en zichzelf al rockend tot winnaar probeert te kronen. Daarvoor
moeten ze wel eerst de strijd aangaan tijdens de voorrondes, die plaatsvinden
op 16 en 18 november. Na stemming van het publiek worden de beste bands
geselecteerd om door te gaan naar de finale, die zal plaatsvinden op 15 maart.
De bands krijgen dan de kans om nog een laatste keer alles te geven in de finale
Hier krijgen de bands de kans om voor een gigantisch publiek in Het Depot te
spelen. Op deze locatie hebben al talloze bekende artiesten de pannen van het
dak gespeeld en jij kan met jouw band de volgende zijn! De bands zullen hierbij
niet enkel worden gejureerd door het publiek, maar ook door een professionele
vakjury.
De winnaar krijgt bovendien nog eens studiotijd met zijn band! Klinkt dit niet GEWEL-DIG?
Aarzel dus niet om je in te schrijven, want het aantal bands dat kan optreden is
natuurlijk beperkt. Info over de voorwaarden en het inschrijven vind je hier:

Events

Design challenge - Arenberg Art
Als je wandelt over het grasveld voor het Arenbergkasteel kan je aan je linker- en
rechterkant bankjes en sokkels zien staan. Deze sokkels worden nu gebruikt om
bloemen op te zetten, maar wij hebben een veel beter idee.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VTK willen wij het grasplein wat
mooier aankleden, maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Het doel is om
op 8 van deze sokkels kunstwerken te plaatsen, eentje voor elk departement
en een achtste voor de faculteit en VTK. Ben jij creatief? Zie je het wel zitten
om jouw ingenieursfantasieën vereeuwigd te zien worden in de buurt van het
kasteel? Neem dan zeker deel aan deze wedstrijd en maak kans op een geldprijs
en eeuwige roem! Meer info beschikbaar op het facebookevent of op on.vtk.be/
ArenbergArt

Masterkeuzeavond
Voor de afstudeerders van de bachelor ingenieurswetenschappen (burgerlijk
ingenieur: burgies, niet archies): op woensdag 18 november 2020 organiseert
de faculteit een online masterkeuzeavond. Je krijgt dan de gelegenheid om te
chatten met proffen, studenten, alumni van de verschillende masteropleidingen,
zodat je je kunt voorbereiden op je keuze. Een week later vindt de Go Global week
plaats: dan kom je alles te weten over studeren in het buitenland. Beide keuzes
kun je zo op elkaar afstemmen.
Binnenkort meer informatie én mogelijkheid tot inschrijven voor de chatsessies
van de masterkeuzeavond op https://eng.kuleuven.be/studeren/keuzemomenten/
masterkeuze

Spelletjes

Events

University coding league
Compete & get noticed:
Join 80+ other universities and thousands of students in ouronline coding league by
completing bi-weekly challenges, sponsored by some of the UK's top tech employers.
Win a trip to San Francisco!
Various prizes will be up for grabs throughout the competition, with the team top of
the table at the end winning a trip to San Francisco.
https://www.showcode.io/unicode/

Mock Interviews
Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of Job? Heb je een beetje stress voor
het sollicitatiegesprek? Wil je steviger in je schoenen staan bij het aangaan van je
eerste echte sollicitatiegesprek? Of weet je überhaupt niet wat je moet verwachten
van je eerste sollicitatiegesprek? Dan is dit event zeker iets voor JOU!
Op maandag 19 oktober organiseert VTK Development de Mock Interviews. Hier kan
je de kennis, die je tijdens de sollicitatietraining hebt opgedaan of je eigen voorkennis,
in praktijk omzetten. Je gaat bij een bedrijf een echt sollicitatiegesprek van een 30-tal
minuten simuleren.
Inschrijven kan door de QR code te scannen.
(deelname aan de sollicitatietraining is niet verplicht om aan de mock interviews
deel te nemen)

Spelletjes
Doolhof

Sudoku

Spelletjes

Meme-wedstrijd
Deze week is het opnieuw geen raadsel van de week, maar een meme van de
week! Het thema is de nieuwe coronamaatregelen!
Zend jouw grappigste meme door naar raadsel@vtk.be over de nieuwe coronamaatregelen en maak kans op een BOL.com-bon ter waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Simon Perneel en mag voor zijn prijs een mailtje
sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'winnaar Bakske S1W3'.

