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Het Bakske
Helaba trouwe lezer
Hopelijk heb je vorige week kunnen genieten van het eerste papieren Bakske
sinds lang, het terugzien van je vrienden, misschien hier en daar een terrasje om
het nieuwe jaar in te zetten of een activiteit van VTK. Ook deze week zijn we er
om jullie te entertainen. Veel plezier!
Groetjes, de Redactie
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Praeseswoordje
Enig opzoekwerk heeft me geleerd dat ‘Bad boys, bad boys, watcha gonna
do’ niet zomaar een zinnetje uit de gelijknamige film is, maar effectief een lied
van Inner Circle. Moest ge u afvragen wie de persoon was die fanatiek na de film
stond te applaudisseren: ja, dat was ik! Niet zozeer omdat ik de onweerstaanbare
drang heb om bij films te klappen, maar wel omdat ik een zeer ferme en schone
organisatie had gezien.
Voorbije week is iedere student weer vlot van start gegaan. En zij die het nog niet gewoon
waren zijn maandag in de watten gelegd. Ik hoop van harte dat mijn opvolger niet van aula
naar aula moet hollen om 13 keer ongeveer hetzelfde te zeggen. Wat de meesten niet weten
is dat ik voor elke sessie een unieke anekdote had voorbereid.
Er zijn de komende week twee zaken waar ik van harte naar uitkijk. Sorry prof. Baelmans,
werken aan mijn thesis is niet één van de twee. Enerzijds gaat na enig uitstel, maar geen
afstel, de Existenzweek door! Na lang wachten kunnen de architecten van hetzelfde jaar
als ik laten zien wat ze in petto hebben. Anderzijds is er ook de opening van ‘t ElixIr. Voor de
vertrouwde kelder zelf houden we jullie nog in spanning, maar goudgeel gerstenat bestellen
wordt terug mogelijk in de Waaiberg. Hopelijk ontmoet ik jullie daar en heb geen schrik om
me aan te spreken. Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Yess! We zijn vertrokken! Wat deed het deugd om terug, weliswaar met afstand, onder de
mensen te komen en elkaar weer te zien. Voor velen onder ons ongetwijfeld ook terug achter
de aulabanken inschuiven zoekend naar die gele sticker (voor mij staat dat voor volgende
week op de planning!). Het leven is terug wat meer op gang gebracht en dat doet jullie hopelijk
evenveel deugd als het mij doet.
De zon mag ons dan misschien in de steek gelaten hebben, ik heb zin om van de komende
regenweek samen met jullie een even groot succes te maken! :) Wat staat er op de planning?
Dat kan je op onze site lezen! Waar jullie me zeker zullen kunnen vinden is op Café Annulé,
de coronabestendige Existenzweek die 16 maart op de valreep niet meer kon doorgaan maar
nu in glorie terugkeert!
Blijf je liever binnen op kot met regenweer, maak het dan extra gezellig met wat
kerstlichtjes, vanaf heden ook terug beschikbaar bij de prullariawinkel bij uitstek: de
Action. Onze beheerder Tom vond het erg belangrijk dat ik die informatie niet voor
jullie zou achterhouden dus bij deze, allen naar de Action!
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021

Openingsuren

Cursusdienst

Vanaf deze week zijn we terug te vinden achter
onze Cuditoog en is het Theokot terug open. Wegens corona is
BBBBBBB
de ingang van de Cursusdienst de witte poort van het Theokot (kant
van Bouwkunde), ook moet je een tijdslot reserveren via de site om je
boeken te komen afhalen. Vanaf deze week is de printer weer vrij toegankelijk,
hiervoor heb je wel een printkaart nodig, deze zijn verkrijgbaar in de Cursusdienst.
Printen kan in kleur of zwart-wit. Maandagvoormiddag verwachten we een
nieuwe levering, als deze boeken toegewezen worden ontvang je hier een e-mail
van en heb je twee weken om deze boeken te komen halen. Vergeet zeker de
openingsuren niet te checken voor je langs komt.

Theokot
Vanaf deze week is jouw favoriete broodjesbar opnieuw open, joepie! Als je graag
een heerlijk broodje wilt proeven, kan je dit voor 11u online bestellen op vtk.be/
shop. Vervolgens kan je jouw bestelling komen ophalen tussen 12u en 14u in het
geliefde Theokot. Geen zin in een broodje? Geen paniek, we bieden ook kaasen worstenbroodjes aan. Opgelet: dit semester is het enkel take-away, er is dus
geen mogelijkheid om je versnaperingen binnen op te eten. Net zoals voor de
Cursusdienst zal de ingang de grote witte poort achteraan het gebouw zijn, de
uitgang is langs de deur die je gewend bent. Graag je fiets plaatsen in de voorziene
fietsenrekken aan de voorkant van het Theokot. See you then!
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MA 5 & DI 6: Sollicitatietraining | Campus Arenberg | 19u45
Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of job? Ben je
niet helemaal zeker wat je best wel en niet op je CV zet? Heb
je nog niet zo’n goed beeld over wat te verwachten tijdens
een sollicitatiegesprek, zeker in tijden van corona?
Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober neemt VTK Development
je mee doorheen het sollicitatieproces. Tijdens de
sollicitatietraining leer je meer over de vier belangrijkste
aspecten van het sollicitatieproces: de CV, LinkedIn, een
motivatiebrief en het sollicitatiegesprek.
Meer informatie is te vinden in het facebookevenement.
Inschrijven is verplicht en kan door de QR-code te scannen,
05/10 of 06/10. Beide dagen wordt dezelfde sessie gegeven.
Je kan dus kiezen welke dag voor jou het beste past!

DO 8: BR Launch 2 | TTI en Theokot | 18u00
Ben jij een laatstejaarsstudent aan de faculteit Ingenieurswetenschappen
en kijk je uit naar een succesvolle carrière? Kom dan zeker naar onze BR
Launch op donderdag 8 oktober! Op dit evenement wisselen interessante
bedrijfspresentaties, tijd om te netwerken en een toffe cocktailworkshop
elkaar op een corona-proof manier af. Volg onze Facebookpagina ‘VTK
Corporate Relations’ voor meer info!

Events

PAL vormingssessie tutors
Ben je een enthousiaste tweede- of derdejaarsstudent en ben je Mechanica I
nog niet beu zelfs na eindelijk geslaagd te zijn? Kom dan naar onze vormingssessie en word PAL-tutor! De avond wordt gevuld met interessante workshops
gaande van hoe je nu een goede PAL-sessie geeft tot een korte opfrissing van
het vak mechanica. We sluiten af met een toffe babbel.

PAL
Voor het 4de jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted Learning) voor het vak Toegepaste Mechanica I. Dit project houdt in dat een groepje
eerstejaarsstudenten (de tutees) een vijf à zes keer tijdens het semester samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten (de tutors). Dieter en Bram,
het PAL-team van dit jaar, zijn alvast helemaal klaar om er weer een topeditie
van te maken.

Maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig!
Voor meer info over PAL en de tutoropleiding kan je surfen naar on.vtk.be/pal
of stuur een mailtje naar pal@vtk.be, maar je zal ons in de loop van de week
ook wel eens zien tijdens jullie lessen om meer uitleg te geven.
Wil jij graag tutor worden? Schrijf je dan zeker in voor onze tutoropleiding op 7
oktober om 19h30 in het TTI via onderstaande QR-code.

Onderwijs

Lessenrooster
Calender

synchroniseren

met

Google

De 6-1 bewoners voorzien jullie dit semester regelmatig van een nuttige
studententip. Als ervaren studenten die praesidium combineren met studies is
er niets zo belangrijk als een goede planning. Deze planning start uiteraard bij je
lessenrooster.
Je lessenrooster zal een deel van je planning van zowel dit jaar en de volgende
jaren bepalen. Maar waarom zou je daarvoor een aparte app gebruiken als je het
ook kan synchroniseren met je bestaande agenda? Als je Google Calendar gebruikt
dan is hier een handleiding hoe je dit instelt. Gebruik je een andere agenda app
dan moet je enkel de laatste stap wat aanpassen.
Ons avontuur begint op KULoket (wat je via Toledo kan bereiken). Onder “Agenda”
staat een blokje “Agenda Sync”, als je daar op klikt dan kan je je reeksen
instellen. Dit is een filter, als je dit niet doet krijg je dus alle mogelijke les- en
oefenzittingmomenten in je agenda, een echte ramp. Sla je aanpassing correct op
en duid onder “Agenda instellen” “Toon uurrooster in mijn agenda” aan. Dit zorgt
dat in je Toledo Outlook Calendar je lessenrooster beschikbaar wordt.
In de tweede fase starten we vanuit je studentenmail account, rechts bovenaan
navigeer je naar “Agenda”. Bij “Delen”, onder “Werkweek” rechts bovenaan, kan je
je agenda delen met je persoonlijk e-mailaccount. Dit doe je door je persoonlijk
mailadres in te vullen, enter te klikken en te “verzenden”.
Om te eindigen ga je naar je persoonlijke mail, daar heb je normaal een uitnodiging
van jezelf (KULeuven mailadres) ontvangen. Hier staan 2 links (url’s) in. Kopieer de
volledige link die begint met “webcal”. Deze kan je gebruiken om je lessenrooster
toe te voegen bij je favoriete agenda app. Voor Google ga je naar Google Calendar,
klik je een op “+”-icoontje en voeg je een agenda toe via url.
All done! Deze 10-15 minuten van je dag hebben je weer heel wat zorgen bespaard
voor de rest van je studententijd. Hou zeker volgende weken het Bakske in de
gaten, er volgen nog veel tips. Heb je zelf nog ideetjes of ergernissen, laat het
ons dan weten via 6-1@vtk.be en misschien komt jouw oplossing in een volgend
artikel. Like zeker ook onze Facebookpagina “De 6/1” om altijd op de hoogte te
blijven van onze avonturen. Let op: het kan een kwartiertje duren voor KULeuven
alles synchroniseert!

Tips

Product Innovation Project - PiP
PiP registraties voor academiejaar 2020-2021 zijn geopend!
Product Innovation Project (PiP) is volgend jaar aan zijn vijfde editie toe. Het
innovatieve project is doorheen de jaren gegroeid tot een vaste waarde binnen
KU Leuven KICK, de one stop shop voor studenten, researchers en professors
binnen KU Leuven omtrent ondernemerschap. Het project groeit jaar na jaar en
steeds meer enthousiaste studenten vinden hun weg richting PiP.
PiP daagt een team van studenten uit om gedurende een jaar een oplossing te
bedenken voor een probleem dat aangeleverd wordt door een projectsponsor.
Er wordt gezocht naar een variatie aan bedrijven, zo is er een interessante mix
van uitdagingen. Dit jaar waren bijvoorbeeld NMBS, Stad Leuven, Audi, Brussels
Airport, RVO, Provincie Vlaams-Brabant, Barco en Umicore projectsponsors.
Het project wordt vooral geroemd omwille van het praktische en interdisciplinaire
karakter. Als student krijg je de kans theorie om te zetten in de praktijk. Via
workshops en coaching kan je al eens proeven van ondernemerschap en wordt
je met je twee voeten in het professionele werkveld gedropt. Je staat er natuurlijk
niet alleen voor; wat PiP zo bijzonder maakt, is de overkoepelende kracht ervan.
De teams bestaan uit studenten van allerlei verschillende faculteiten en het
kan ook effectief opgenomen worden in het studieprogramma. In tegenstelling
tot wat de meeste mensen denken wanneer ze ‘innovatie’, ‘ondernemerschap’,
‘prototype’ en ‘business plan’ horen, is PiP geschikt voor studenten uit alle
faculteiten.
Heb jij zin om de uitdaging aan te gaan en deel uit te maken van een PiP team
volgend academiejaar? Registraties voor PiP 2020-2021 zijn geopend. Inschrijven
kan tot en met 30 september 2020. Meer informatie via www.kuleuven.be/pip

Berichten

Top 3 onsterfelijke kotplanten
Na een half jaar alleen op kot doorgebracht te hebben, zijn alle kamerplanten
die niet uit Leuven geëvacueerd zijn ongetwijfeld een langzame dood gestorven.
Na een week uitstel ga je deze week misschien toch maar eens nieuwe plantjes
halen, vandaar deze lijst van planten die jouw nalatigheid deze keer potentieel wel
overleven.
3. Klimop
Hedera

Deze plant is niet alleen perfect voor je nieuwste gefilterde
instagramfoto, maar maakt van jouw kot ongetwijfeld een meer
levendig geheel. Zet hem op je kast en laat hem langzaam
omlaag druipen, zodat je een groene streep van leven in je
kamer hebt. Zelfs voor de grootste plantennoobs onder ons
zal klimop geen uitdaging vormen, het is een volhardende
plant die kosten wat het kost zal overleven. Klimop is een
schaduwplant die je dus zal vergeven als je een keer uitkatert
in een donker hol, en is tolerant voor een vergeetachtige week
waarin hij geen water krijgt.

2.Getemde Kalanchoë
Kalanchoe
In tegenstelling tot de andere planten in dit lijstje, is de Kalanchoë
een plant die schattige kleine bloemetjes geeft, en dit ieder jaar
opnieuw. Het is eigenlijk ook een vetplant, maar lijkt er niet op,
dit heeft wel het voordeel dat het iets dikkere bladeren heeft en
dus perfect één tot twee weken op ingebouwde reserves kan
leven. De getemde Kalanchoë kan bloemetjes produceren in een
wijd assortiment aan kleuren, en voor de echte CIT’ers onder ons
kunnen deze kleuren lichtjes aangepast worden doormiddel van de zuurtegraad
van de grond bij te stellen. Zo maakt de Kalanchoë een kleurrijke toevoeging aan je
witte muren, witte vloer, wit plafond, witte gordijnen en witte bureau.
1.Pannenkoekenplant
Pilae peperomioides
De pannenkoekenplant is waarschijnlijk de meest herkenbare
kotplant in groot Leuven. Alleen al voor zijn komische naam
zou je hem in huis halen. Als dat nog niet overtuigend genoeg
was, heb ik uit persoonlijke ervaring dat deze plant uit de
dood kan herrijzen. Zelf wanneer alle hoop verloren is kan een
klein scheutje water en een schietgebedje naar uw favoriete
religieus figuur uw plant volledig redden. Als zelfs dat nog
niet genoeg vertrouwen inspreekt bij jou, kan je altijd één
van deze plant zijn kindjes verpotten als back-up, hij
schiet er namelijk elk jaar een stuk of 3 uit de grond. Toch nog iemand
die reproductief actief is in je kamer.
- Lander De Schutter

WG Redactie

Spelletjes
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Sudoku

Nonogram

Spelletjes
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Kleurplaat

Raadsel van de week
Een dief wil graag een kluis openmaken, maar hij weet de 5-cijferige code niet.
Hij weet wel het volgende:
Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien.
Het vierde getal is een meer dan het tweede.
Het eerste getal is een minder dan twee keer het tweede getal.
Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien.
De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
Wat is de code van de kluis?
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 Mathis Vandevorst en mag voor zijn prijs een
mailtje sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Winnaar Bakske
S1W2'.

Werkgroep Redactie
recruteert!
Kan jij een betere poster maken
dan dit?

Heb jij...
•
•
•
•

Passie voor grafisch ontwerp
Kriebels voor de journalistiek
Talent voor het schrijven
Creativiteit in overvloed

Contacteer redactie@VTK.be

