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Het Bakske
Beste lezer,
Na bijna een heel jaar online Bakskes, is eindelijk de gedrukte versie weer
terug! Deze keer een goed gevulde editie met een hoop evenementen waar je de
eerste week helemaal mee kan vullen. Veel leesplezier.
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Praeseswoordje
Moe, maar tevreden keert VTK terug uit het verre Limburg, waar we
een delegatie kersverse eerstejaars verwelkomd hebben tijdens de
Onthaaldagen. Veel tijd om uit te rusten hebben we niet, want dit jaar
vieren we samen feest! VTK is twee jaar geleden 100 jaar geworden en we
hebben dit dankzij Rona nog niet kunnen vieren. Uitstel is geen afstel en deze
woensdag zetten we het feestjaar met een knal in tijdens het Openingsfeest.
Hiernaast organiseren we nog heel veel andere evenementen ter viering van
VTK100. Voor meer informatie kan je altijd een kijkje nemen op 100.vtk.be!
Naast het feestjaar is VTK er dubbel en dik terug voor de studenten alsof corona
nooit bestaan heeft. Wij hebben deze zomer niet stilgezeten en de organisatie van
de Jobfair, de kerstmarkt, al de talloze cantussen, feestjes… zijn in volle gang en ik
kan al een ding zeggen: het gaat fantastisch worden! Natuurlijk zijn we ook bezig met
de 24 Urenloop die we gaan WINNEN! Bij deze een oproep om jouw loopbeentjes in
te smeren en je snelheid te testen op de piste tijdens een van onze looptrainingen.
Ik kijk er enorm naar uit jou tegen het lijf te lopen tijdens een van onze evenementen.
Hopelijk tot dan!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Gegroet allen!
Een nieuw jaar staat voor de deur, een kersvers Bakskes rolt net van de pers. En we
kunnen terug met trots zeggen dat het een goed gevuld Bakske is. Na een meer dan
matig jaar kunnen we nu eindelijk met veel goesting opnieuw beginnen en staan
er een hele hoop evenementen klaar. Ouderejaars keren met veel gemis eindelijk
terug, eerstejaars moeten het nog allemaal ontdekken. Hoe de Theokotters hun stem
verheffen om doorheen heel de zaal te roepen voor wie het volgende croqueske klaar
is. Hoe we toch net iets eerder naar de Fak vertrekken om onze studentenkaart nog te
kunnen scannen tijdens het happy hour. Hoe ons Angela over de campus rondtoert.
Hoe we onze kelen alvast smeren voor het eerste adje op de openingscantus.
Hoe de eendjes het Arenbergpark bezetten nu het nog mooi weer is en hoe we
alvast onze versies beginnen te oefenen voor de 24 urenloop. Het wordt een
mooi jaar en ik wil iedereen verwelkomen op onze prachtige campus, op
onze geweldige evenementen, in ons warme midden. VTK is er om je een
onvergetelijke tijd te bezorgen. Met die woorden stop ik met mijn gezever,
jullie krijgen daar iedere week nog genoeg van. Ga er van genieten, ik heb
er alvast heel veel zin in!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Vrijdag

Cursusdienst
Maandag 27 september: eerstejaarsstudenten
Dinsdag 28 september: 10.30 u - 20.00 u ouderejaarsstudenten
Woensdag 29 september: 10.30 u - 20.00 u ouderejaarsstudenten
Donderdag 30 september: 10.30 u - 19.00 u ouderejaarsstudenten
Reserveer je boeken op voorhand en schrijf jezelf in in een tijdslot om
je boeken af te halen, dit is beide mogelijk op onze website www.vtk.
be.
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Openingsuren

Shiftersrubriek
Hellowkes!!
Aan alle doorwinterde lezers, dit jaar doen we iets nieuws! Vanaf nu kunnen
zou ik graag iedere week onze medewerkers huldigen, bezingen, bedanken. Vanaf
komende week zal op deze pagina elke nieuw verworven vaste medewerker,
medewerker met de meeste shiftjes in totaal of van die week staan. Wil je je
naam hier zien schitteren? You know what to do! Voor alle nieuwe lezers leg ik
graag even uit wat ‘medewerker’ wil zeggen.
Bij VTK steunen we op een hele hoop geweldige mensen die voor de fun ons
komen helpen met onze werking. Dit zijn medewerkers of shifters. Vanaf 15
shiften wordt je bij ons een vaste medewerker en hoe meer shiften je doet, hoe
meer voordelen er aan verbonden zijn. Zo verwen ik op het einde van het jaar je
aantal shiften met cadeautjes, is er een heus feestje met zotte promo’s en krijg je
voorrang om je in te schrijven voor evenementen van VTK. Tot slot krijg je ook nog
voor iedere shift die je doet bonnetjes die je kan opdoen in Theokot of in Fakbar
‘t ElixIr. Klinkt goed, right? Dan rest me nog één ding, namelijk uitleggen hoe je
een medewerker wordt.
Er zijn verschillende shiftjes die je kan doen bij VTK. Zo kan je gaan helpen in
Theokot, waar je de broodjes kan smeren en verkopen. Enkele meters verder kan
je ook kiezen om ons Cursusdienstteam te helpen met boeken verkopen. Liever
op de baan? Zet je dan op een shiftje om mee te rijden met onze Kar Angela om
materiaal op te halen en weg te brengen voor evenementen. Dit zijn de meest
voorkomende shiftjes. Als je je inschrijft, zal je zien dat er ook nog een hele hoop
anderen tussen staan. Zo kan je je ook aan de inkom zetten voor een cantus
bijvoorbeeld.
Je kan je inschrijven door naar de site te gaan (www.vtk.be) en je in te loggen.
Daarna klik je rechts bovenaan op ‘Shiften’ en dan krijg je een overzicht van alle
shiften voor die week en een knop om je in te schrijven op een shift. Als je daarna
naar ‘Mijn VTK’ in je profiel gaat, kan je een overzicht vinden van al je ingeschreven
en gedane shiften.
Heb je nog andere vragen? Aarzel dan niet om me op de schouder te tikken als je
me ziet lopen, een berichtje te sturen via Facebook of een mailtje te sturen naar
vice@vtk.be. Zie ik je dan snel op een van onze shiften?

Groetjes, Liene

Shifters

MA 27/09: Onthaalbar | 16u00 | Grasveldje naast Theokot

Ben jij een eerstejaars burgerlijk ingenieur (-architectuur)? Heb je na een
vermoeiende eerste dag vol rondleidingen en boeken ophalen zin om
eventjes te ontspannen met een drankje erbij? Kom dan zeker op maandag
27 september langs bij onze onthaalbar!!!! Wij zullen frisse drankjes en
lekkere snacks serveren van 16u tot 22u. Je kan ons vinden op het grasveldje
naast theokot :))
Wij kijken er alvast super hard naar uit om samen het academiejaar goed in
te zetten!!! See you there

😚

MA 27/09: Tweedejaars Bierpongtoernooi | 19u00 | Grasveld
C200 €2/8

Ben je tweedejaars Burgerlijk Ingenieur of Burgerlijk Ingenieur-Architect
en wil je eindelijk eens in het echt zien wie er al een jaar met jou in
de online-lessen zit? Dan is hier de oplossing: Onthaal 2.0! Maandag
27 september starten we het academiejaar met een bierpongtoernooi.
Een toffe gelegenheid om je medestudenten beter te leren kennen! Het
concept is simpel: je betaalt voor de inkom en voor deze prijs mag elk
team sowieso twee wedstrijden spelen. Ben jij een echt bierpongtalent?
Dan stoot je misschien wel door naar de finale en dan maak je kans op
een mooie prijs!

DI 28/09: Onthaalactiviteit sport | 14u00 | Beachvolleyvelden
@sportkot

Ben jij een eerste jaar burgie of archie? Ben jij sportief of wil je eens
kennismaken met VTK sport? Kom dan naar onze onthaalactiviteit! Je
kan komen spikeballen, beachvolleyballen en/of trefballen!
We spelen per tijdslot een toernooi. Ieder team speelt steeds 3
wedstrijden van 20 minuten. Spikeballen wordt in teams van 2
personen gespeeld, beachvolleyballen met 4 personen en trefbal met
6. Je schrijft je alleen in en wij vormen de teams! Ideaal om nieuwe
mensen te leren kennen!
Je inschrijven via https://www.vtk.be/nl/registration-shift/.
Schrijf je dus maar snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Tot
dan!

Events

DI 28/09: Openingscantus | 18u00 | Tent C200 €12 / €15
Na 1,5 jaar te leven op matige online-cantussen is hij uiteindelijk hier. De
allereerste cantus van VTK! Start het academiejaar met een traditie van
formaat! Vergezel jezelf van een Ecocup, je trouwe codex en kom gezamenlijk
op vrijdag 3 september naar de tent op C200 voor deze schitterende avond.

WOE 29/09: VTK Bureau 1 | 12u45 | Aula de Molen
Wij als VTK vertegenwoordigen alle studenten aan onze faculteit, maar om
dit te kunnen doen, moeten we natuurlijk ook de meningen van de studenten
kennen. Om deze te achterhalen organiseren we om de twee weken het VTK
Bureau. Hier worden tal van interessante thema’s besproken bij een gratis
broodje en drankje (als je je op tijd inschrijft dan toch). Wie is hier dan welkom?
Elke student aan onze faculteit! Benieuwd of dit iets voor jou is? Of ben je
al een ervaren rot? Tijdens dit eerste VTK Bureau zal alles nog eens deftig
uitgelegd worden om er een productief jaar van te maken. Inschrijven kan via
de site. We hopen je daar te zien!

WOE 29/09: Onthaal BBQ | 18u00 | Grasveld C200 €3/4
Ben je eerstejaars Burgerlijk Ingenieur (-Architectuur) en lukt het koken nog
niet zo goed? Heb je de tijd nog niet gehad om naar de winkel te gaan? Of heb
je gewoonweg geen zin in de afwas? Kom dan zeker naar de Eerstejaars BBQ!
Leer hier je mede-eerstejaars kennen en geniet van onze lekkere vleesjes en
drankjes. Voor de mensen die niet zo’n grote fan zijn van vleesjes hebben we
ofcourse een vegetarisch alternatief.
Het zal plaatsvinden op het C200 grasveld en zal duren van 18u00 tot 22u00.
Je kan je vanaf 24/09/2021 inschrijven via onze website of via ons facebook
evenement.

Events

WOE 29/09: Openingsfeest VTK 100 | 14u00 | Grasveld voor

Arenbergkasteel

Het jaar lange verjaardagsfeest van VTK begint met een knaller van formaat;
een openingsfeest waar menig VTK'er al jaren van droomt. Vanaf 14 uur en tot
in de avond zullen er tal van concerten, speeches en spelen georganiseerd
worden voor onze studenten, onze alumnileden en onze faculteit. Eenieder
is uitgenodigd om verhalen boven te halen en te schrijven met (oude)
studiegenoten en het studentenleven tijdens andere generaties te leren
kennen. Uiteraard wordt deze namiddag ook vergezeld door een hapje en
een drankje. Conclusie: het wordt alvast een opening in stijl!
DAGPLANNING
-Vanaf 14u: kom gezellig eentje drinken aan onze bar, speel enkele van onze
spelletjes met je vrienden en geniet van enkele lekkere snacks.
-16u15: Tijd om de beentjes los te zwieren nu het eindelijk terug mag! Kom
mee feesten op een concert van Shorty and the Lefthands.
-18u-20u: Een hamburger en taco foodtruck zullen paraat staan om jullie
maagjes te vullen tegen studentikoze tijden.
-19u: Het feestjaar wordt officieel ingehuldigd door de huidige praeses Bram
Devriese en de decaan van de faculteit ingenieurswetenschappen Peter Van
Puyvelde. Dit sluiten we af met een gezellige receptie.
-20u: Zing en dans mee op het sfeervolle concert van Lesco! Wedden dat
je niet kan blijven zitten?
Inschrijven is verplicht wegens de gekende coronamaatregelen en kan via
on.vtk.be/openingsfeest.

Events

WOE 29/09: Start kandidaatstelling RiVers | 20u00 |
on.vtk.be/river
Stel je eens voor dat er geen input van studenten was in onze opleiding.
Vakken zouden onnoemelijk zwaar kunnen zijn, examens onmogelijk om in te
vullen. Gelukkig kunnen we elk jaar rekenen op heel wat helden die de stem
van de studenten willen vertegenwoordigingen. Wil jij graag een van deze
helden zijn?
Voor elke richting aan onze faculteit zijn er enkele studenten die de rol van
RichtingsVertegenwoordiger (RiVer) opnemen. Zij zijn het aanspreekpunt voor
andere studenten en vertegenwoordigen hun richting naar de proffen toe.
De verkiezingsprocedure alsook een lijst van de RiVers zijn te vinden op onze
website: on.vtk.be/river. Op woensdagavond 29 september zal hier een link
verschijnen om je kandidaat te stellen. Indien je nog vragen hebt, aarzel niet
om ons steeds contacteren via onderwijs@vtk.be!

WOE 29/09: Tweedejaarsloopje | 20u30 | Atletiekpiste @
sportkot

Tweedejaar burgerlijk ingenieur (architect) en nog geen 24 urenloop
meegemaakt? Speciaal voor jou organiseert VTK sport het tweedejaarsloopje!!
Kom gezellig meetrainen met een hoop andere tweedejaars en ontdek samen
de wondere wereld van de 24 urenloop. Loop nadien ook je snelste 530m
om zo terecht te kunnen komen in het speedyteam van VTK! Dus trek die
loopschoenen aan en Keep the Fire burning!!!

🔥🔥🔥

WOE 29/09: Onthaal Stadsspel | 21u00 | Ladeuzeplein €0

²B

Ben jij een eerstejaar Ingenieurswetenschappen(-Architect) in Leuven? Ken
je de stad nog niet zo goed? Dan is het Onthaal stadsspel, jouw ludieke
oplossing! We nemen jullie mee door de prachtigste/interessantste/nuttigste
locaties van Leuven. We starten om 21u00 en eindigen om 23u00 op het
Ladeuzeplein. BELANGRIJKE INFO!
Jozef is ontsnapt! Pas op voor hem! Kom niet in zijn buurt! Vermijd de
omgeving van Leuven! We doen er alles aan om Jozef snel terug
te vinden!

Events

DO 30/09: TweedejaarsBBQ | 18u00 | Grasveld C200 3€/4€
Ben je tweedejaars Burgerlijk Ingenieur of Burgerlijk Ingenieur-Architect en
wil je eindelijk eens in het echt zien wie er al een jaar met jou in de onlinelessen zit? Dan is hier de oplossing: Onthaal 2.0! Donderdag 30 september
is er speciaal voor jullie een Tweedejaars BBQ, de ideale gelegenheid om
lekker goedkoop te eten EN je medestudenten te leren kennen. Twee
vliegen in één klap dus! Na het eten kan je natuurlijk nog gezellig blijven
plakken voor een drankje!

DO 30/09: Eerstejaarsloopje | 20u30 | Atletiekpiste @sportkot
Eerstejaar burgerlijk ingenieur (architect) en nog geen 24 urenloop
meegemaakt? Speciaal voor jou organiseert VTK sport het eerstejaarsloopje!!
Kom gezellig meetrainen met een hoop andere eerstejaars en ontdek
samen de wondere wereld van de 24 urenloop. Loop nadien ook je snelste
530m om zo terecht te kunnen komen in het speedyteam van VTK! Dus
trek die loopschoenen aan en Keep the Fire burning!!!

🔥🔥🔥

DI 05/10: BR Launch 1 | 18u15 | Quadrivium
Je staat aan het begin van het einde van je universitaire studiecarrière. Kom
kennis maken met je potentiële toekomstige werkgever bij een verfrissende
cocktail!
Met ons kick-off evenement willen wij jullie helpen met de eerste stappen
van jullie carrière. Op onze BR Launch verwelkomen we bedrijven uit diverse
sectoren die een interessante presentatie voor jullie hebben klaarstaan. Dit
zal gecombineerd worden met een even interessante cocktailworkshop.
Gedurende deze workshop maar ook tijdens het diner en de receptie
achteraf is er de mogelijkheid om op een informele manier te netwerken
met de verschillende bedrijven.
De bedrijven die aanwezig zullen zijn: ExxonMobil, Pfizer, Kapernikov,
AMS, Deloitte, A.T. Kearney, Twipe en Sweco

Events

DO 04/11: Night of the Lion | 19u00 | Brabanthal
VTK viert zijn 100ste verjaardag en dat willen we met iedereen vieren! Bereid je
daarom voor op hét feestje van het jaar, waarbij we de Brabanthal omtoveren
tot een gigantische feestzaal.
Hiervoor brengen we enkele topartiesten uit Vlaanderen en Nederland samen
naar de Brabanthal in Leuven. Zij hebben er super veel zin in om er samen
met jou een knal feestje van te maken!
Kruis daarom snel 4 november aan in jullie agenda. Bestel binnenkort je tickets
en drankbonnetjes, trek je dansschoenen aan en laat de leeuw in jezelf los!
Lineup:
19u00 Deuren
20u00 Laura Tesoro
21u30 Tourist Lemc
23u00 Kraantje Pappie
00u30 Daredevils
02u30 DJ Voltage

Tickets: SALES COMING SOON
VTK Lid: €15
Student/scholier (niet-lid): €18
Niet-student: €25
VIP: €75
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Events

PwC’s Kick-offs - Which city will be your
starting block?
PwC is ready to kick-off their event season
- in the first row.

🚀 and you’re invited to attend

It’s time to debunk the biases and prejudices about the Big 4. You might
have already heard something about us, but it’s now time for you to
create your OWN opinion

🤷

PwC ambassadors are eager to meet you and introduce you to your future
colleagues. If you don’t want to join us, we can still be friends for sure

😁

Don’t hesitate! PwC is coming to your city on 7 October to have a chat,
grab a bite to eat and a drink and get to know you.

🧱

Register now for a Kick-off event and choose your own city as your
starting block
!

📆 7 October
🕡 18:30
📍 Your student city (Antwerpen, Brussels, Gent, Liège and Leuven)
Kennismakingsrepetities Koor
Cantores Lovanienses

“Hou jij van zingen? Hou jij van meerstemmig zingen? En van cantusliedjes
uit de studentencodex? Als je driemaal ja antwoordde, moet je zeker eens
een kijkje gaan nemen op de kennismakingsrepetities van mannenkoor
Cantores. De kennismakingsrepetities zijn op maandag 4 en 11 oktober in
MSI 03.09 en beginnen om 19u30, en eindigen rond 21u30.”

Berichten

Interesse in lucht- en ruimtevaart? Kom bij
EUROAVIA Leuven!
EUROAVIA is een Europese organisatie voor studenten met een interesse
in lucht- en ruimtevaart, met lokale verenigingen in 38 universiteiten,
waaronder hier in Leuven. Ambitie om een carrière te maken in de sector,
of gewoon een passie voor vliegtuigen en raketten? Het kan allemaal!
Word nu lid bij ons, helemaal gratis!
Wij organiseren evenementen zoals lezingen, bedrijfsbezoeken, workshops
en zweefvlieg initiaties in de zomer. Plus, als lid kan je deelnemen aan
alle internationale evenementen van EUROAVIA, georganiseerd over heel
Europa. Meer info volgt nog op onze infoavond binnen een paar weken,
dus hou jezelf op de hoogte door ons te volgen op Facebook (EUROAVIALeuven) of Instagram (euroavia_leuven), of door lid te worden op onze
website: euroavialeuven.com.

Liefde voor mechanica 1? PAL zoekt tutors!
PAL mechanica is ondertussen een jaarlijkse succesvolle traditie geworden.
Het concept van PAL (Peer Assisted Learning) is heel simpel; een zestal
keer per semester komt een groepje van tien eerstejaars (tutees) samen
met twee ouderejaars (tutors) om oefeningen mechanica te maken. Om
PAL Mechanica 1 door te laten gaan, hebben we natuurlijk genoeg tutors
nodig.
Waarom PAL-tutor worden?
Je kennis mechanica 1 wordt opgefrist
Je traint je sociale vaardigheden, je leert een groep leiden
Staat mooi op je CV
Eeuwige roem!!!

²B

Was jij geslaagd op mechanica 1 en ben jij geïnteresseerd om PALtutor te worden? Dan ben je dinsdag 12 oktober 2021 uitgenodigd op de
tutoropleiding. Meer info kan je vinden op de VTK-site. Bij verdere vragen
kun je ons altijd contacteren via pal@vtk.be.

Berichten

Theo 25

Theokot bestaat 25 jaar en dit moeten we vieren! Daarom maken we er
een spetterend jaar van, terug in een normale setting, joepie!
Voor de nieuwelingen onder ons: wij zijn de beste broodjesbar van het land
voor burgies en archies. We verkopen ook pizza’s, croquejes, worsten- en
kaasbroodjes, drank, … en dit aan super studentikoze prijzen. De broodjes
moet je reserveren op vtk.be/shop, dit kan tot 11u ‘s ochtends de dag
zelf. Zeker de moeite waard dus om ‘s middags langs te komen en in
onze zetels wat te komen paljassen. Je kan ons vinden op de campus,
naast BOKU onder TTI. Iedereen is welkom!
Zoals elk jaar organiseren we regelmatig activiteiten zoals
spelletjesnamiddagen, kerstdiner, … Omdat we het 25e jaar niet zomaar
aan ons voorbij kunnen laten gaan worden deze activiteiten nog
spetterender dan gewoonlijk!
Als kers op de taart verloten we elke dag een fles bubbels. Kom een
broodje kopen en maak elke dag (elke!) opnieuw kans op die fles! Verder
doorheen het jaar zullen er ook tal van Theo-25 acties lopen. Hou hiervoor
zeker onze facebookpagina in de gaten (zie QR-code).
Aangezien de eerste week CuDi ons lokaal volledig inpalmt om jullie
van boeken te voorzien, verwelkomen we jullie graag vanaf de tweede
semester week, tot dan!!!

Berichten

Kandidaatstelling RiVers
Stel je eens voor dat er geen input van studenten was in onze opleiding.
Vakken zouden onnoemelijk zwaar kunnen zijn, examens onmogelijk om
in te vullen. Gelukkig kunnen we elk jaar rekenen op heel wat helden die
de stem van de studenten willen vertegenwoordigingen. Wil jij graag een
van deze helden zijn?
Voor elke richting aan onze faculteit zijn er enkele studenten die de rol van
RichtingsVertegenwoordiger (RiVer) opnemen. Zij zijn het aanspreekpunt
voor andere studenten en vertegenwoordigen hun richting naar de proffen
toe. Hun voornaamste taak is om in de Permanente OnderwijsComissie,
afgekort POC, te zetelen. Dit is een vergadering samen met enkele
proffen en assistenten van de richting en wordt voorgezeten door de
programmadirecteur. Hierbuiten staan ze ook steeds te popelen om de
studenten van hun richting te helpen bij problemen.
Voel je het enthousiasme al opborrelen en zou je je heel graag kandidaat
stellen? Op woensdag 29 september start de kandidaatstelling. De
verkiezingsprocedure alsook een lijst van de RiVers zijn te vinden op onze
website: on.vtk.be/river. Indien je nog vragen hebt kan je ons steeds
contacteren via onderwijs@vtk.be. We kijken er naar uit om van jullie te
horen!

VTK-Wielertenue
Naar aanleiding van het WK Wielrennen hier in ons eigenste mooie Leuven,
willen we met sport dit jaar een unieke VTK wielertenue aankopen voor
geïnteresseerde leden, alumni en sympathisanten. De tenues zullen
er niet alleen zijn om mooi in je kast te hangen want vanaf november
trappen we VTKoerst terug in gang. Dus ben je geïnteresseerd in een
wielertenue? Vul dan snel deze form in zodat wij een beter beeld hebben
en aan de slag kunnen! on.vtk.be/wielertenueform
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Berichten

Spelletjes

BBBBBBB

Sudoku

Binairo

Spelletjes

Nonogram

BBBBBBB

Raadsel van de week
Iedere avond krijg ik te horen wat ik moet doen en iedere ochtend doe ik wat mij
gezegd wordt. Maar desondanks krijg ik altijd op mijn kop. Wat ben ik?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.

