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Semester 1 week 2: 2 oktober 2017 - 20 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
De eerste week is voorbij gevlogen, voor je het weet is het academiejaar weeral
achter de rug. Kom dus zeker eens een kijkje nemen op de activiteiten die we
deze week voor jullie in petto hebben, voordat het studeren weer begint.
Veel leesplezier!
de redactie

ZONDAG

23u00 Happy Hour

MAANDAG

20u00 Looptraining

Atletiekpiste

DINSDAG

19u00 Cantusconvent I
20u00 Looptraining
22u00 Oktoberfest

't ElixIr
Atletiekpiste
't ElixIr

WOENSDAG

20u00 Looptraining

Atletiekpiste

DONDERDAG

20u00 Looptraining
20u00 PeMe-avond
22u00 Jungle TD

Atletiekpiste
't ElixIr
Musicafe

‘t ElixIr

Praeseswoordje
BAM. Eerste week zit er op. De dafalgansector zal ongetwijfeld blij zijn, vooral na de openingscantus! Maar gelukkig
zaten al die studenten de volgende ochtend mooi in de les, te
blinken en dorstig naar kennis (en aquarius).
Gelukkig moet de 2e week niet onderdoen voor de 1e ! Begeef u dus zeker
deze week naar onze openingsTD in het Musicafé . Voor zij die als Tarzan of
Jane verkleed komen, trakteer ik een pintje. Waarom? Het is Jungle TD! Er
waren wel andere opties qua naam. Ik vind het nog altijd jammer dat we toch
net niet voor ‘we gaan los in het bos’, ‘weg fatsoen int groen’ of ‘nen danspas
int gras’ zijn gegaan. Maar je kan niet alles hebben in het leven. Ik zie jullie
graag komende week op onze activiteiten, of in ons Theokot dat terug open is
voor iedereen!
Arno

Vicewoordje
De eerste week van het semester zit er weer op. Een gigantisch drukke week
met geweldige activiteiten, veel plezier en nog meer drank. Een week waarin
we veel vrienden eindelijk terug zagen en weer een hoop nieuwe mensen
ontmoetten. Een week van eerste lessen en gemiste eerste lessen. Kortom
een boeiende en spannende tijd waar de meeste toch wel ontzaglijk lang naar
hadden uitgekeken. Voor de eerstejaars waren het enorm spannende tijden,
de eerste stapjes in Leuven zijn gezet en hun studententijd is eindelijk begonnen.
Nu we de spannende eerste week overleefd hebben, en er hopelijk ook een
beetje van zijn bijgeslapen, is het tijd om verder te kijken naar de toekomst
en hoe we ons ook komende week weer kunnen amuseren. Gelukkig ligt er
daarvoor elke maandagochtend trouw het Bakske klaar om ons te informeren
van de vetste feestjes of interessantste evenementen. Stel je voor dat we
zomaar een week niks te doen zouden hebben, dan zouden we zowaar
ons boeken moeten bovenhalen en beginnen met studeren.
Pieterjan

VTK Doopt

Doop

Je hebt ongetwijfeld al verhalen gehoord over
de studentendopen. Is de doop werkelijk zo erg als
men je wil doen geloven? Helemaal niet. Lookshampoo,
alcoholvergiftigingen en radioactieve spinnen zijn bij ons niet
aan de orde! Onze ingesteldheid is dat je er de volgende dag
geen last meer mag van hebben (buiten een eventuele kater van de
doopcantus). Ik ga je natuurlijk geen blaasjes wijsmaken, je gaat een
dagje afzien, maar het is wel een uitdagende teambuilding waar je nieuwe
vriendschappen smeedt en je huidige versterkt. Hou dus zeker 11 oktober
(schachtenverkoop) en 15 november (doop) vrij voor deze unieke ervaring!
Als je toch nog niet zeker bent, stel gerust wat vragen aan ouderejaars,
ze zullen je in geuren en kleuren vertellen over hun ervaringen! Om in te
schrijven kan je elke dag deze week onder de middag een doopboekje
komen kopen (€0.50) in het theokot.
Wil jij ook genieten van die epische status van vaste medewerker en de
voordelen die er bij gepaard gaan, aarzel dan niet om een shiftje te komen
doen. Je krij gt er naast coole gadgets en bonnekes ook nog een hoop
vrienden bij !

WOE 11: Schachtenverkoop | Gebouw De NaYer | 18u
Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK? Kom dan zeker naar de
schachtenverkoop (verplicht)! Op de schachtenverkoop word je in een
groepje van 4 verkocht aan ouderejaars. Ideale manier om wat ouderejaars
te leren kennen en pret verzekerd! We beginnen met een looptest voor de
24 urenloop, dus doe zeker iets sportief aan dat ook vuil mag worden.

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U30

22U - ...

Dinsdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U30

22U - ...

Woensdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U30

22U - ...

Donderdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

ELKE DAG: Looptraining | AtletiekPiste Voor gebouw De
NaYer | 18u

Uit goede gewoonte zetten we deze week onze looptrainingen gewoon
verder. Terwijl ze bij Apolloon een vierde man zochten om te kaarten,
was VTK in de eerste week al massaal vertegenwoordigd op de
allereerste looptraining van het semester. Nu, deze week doen we dat
gewoon over! Door elke dag van de week zowel snelheidstrainingen als
uithoudingstrainingen aan te bieden, kan elke loper zelf kiezen op welke
manier hij/zij nog kan verbeteren. Afspraak om 8u aan de atletiekpiste voor
het sportkot!

MA 2 & DI 3: Startvergaderingen Revue | 200M 00.07 | 20u
Revue, wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Revue zorgt voor een
geweldige toneelvoorstelling waarin de proffen de hoofdpersonages zij n.
Alle aspecten van deze voorstelling worden voorbereid door één van onze
werkgroepen: acteurs, sgreivers, decor, textiel, techniek... Interesse? Kom
dan op maandag 2 of dinsdag 3 oktober om 20u naar aula 200M 07 en
maak kennis met onze werkgroepen en andere activiteiten.

MA 2 & WO 4: IAESTE Leuven Infoavond | 200M 00.06 | 20u
Zou je graag deel uitmaken van een grote internationale organisatie en
mensen uit alle uithoeken van de wereld leren kennen, zonder al je vrij e tijd
te moeten opofferen? Ben je vastberaden om in een grote groep aan een
gemeenschappelijk doel samen te werken? Dan is IAESTE zeker iets voor
jou! Bij IAESTE leer je vanalles bij over IT tot bedrij venrelaties en heb je de
kans om buitenlandse trainees een onvergetelijke stagetij d in Leuven te
geven.
Zegt dit je wel wat? Kom dan zeker volgende week eens een kij kje nemen
op onze info events! Wil je enkel op stage? Dat kan ook! Informatiesessies
daarover volgen later. Like alvast onze facebook pagina en blij f op de
hoogte!

DI 3: Cantusconvent I | 't ElixIr | 19u | water €2/4 bier €6/8
Dag eerstejaartjes (en andere minder ervaren cantussers),
Elk jaar organiseren we een aantal cantusconventen. Dit zij n in principe
mini-cantussen, waar minder gedronken wordt en de focus vooral op het
aanleren van (nieuwe) liedjes ligt. De eerste conventen zij n gericht op
het aanleren van de meest gezongen liedjes, terwij l de latere meer
gericht zijn op nieuwe of minder gezongen liedjes (die vaak nog het
mooist zijn).
Ticketverkoop gaat door in het Theokot op 2 en 3 oktober

Events

OPMERKING: De plaatsen voor dit convent zijn beperkt,
dus willen we vragen dat meer ervaren cantussers
dit evenement links laten liggen.

DI 3: Oktoberfest | 't ElixIr | 22u
Na de twee knallers van vorige week gaan we al dan niet in stijl voort met
ons jaarlijkse ‘Oktoberfest’ bierfestijn. Haal die lederhose outfit alvast uit de
kast en kom uit volle borst meezingen op hits als ’99 Luftballons’, ‘Angela
Merkel’ of ‘Johnny Däpp’. Om de keelbanden gesmeerd te houden worden
onze halve liters afgeprijsd naar €1,50. Geen reden dus om thuis te blij ven!
Dolle pretzels verzekerd!

DI 3: Startvergadering Kanweek | BOKU 04.20 | 12u45
Heb je zin om dit jaar samen met een heleboel andere eerste- en
tweedejaars een week vol leuke activiteiten te organiseren? Wil je graag
heel wat leuke mensen leren kennen en een portie sfeer toevoegen aan je
middagen? Kom dan zeker naar de startvergadering van Kanweek op 3/10
om 12u45 in BOKU 04.20.

WO 4: Info-event AFC/AFD/AFT | Aula PDS | 19u

Ben jij op zoek naar een nuttige tijdsbesteding om je studies aan te vullen, die
bovendien heel leuk is? Bij AFC, AFD en AFT vind je zeker wat je zoekt! AFC
richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van soft skills d.m.v. workshops
en projecten en op het stimuleren van ondernemerschap. Als je eerder een
bijdrage wilt leveren aan een sociaal project in het Zuiden, dan kan je terecht
bij AFD. Bij AFT ten slotte word je ondergedompeld in de wereld van innovatie
en technologie. Wil je meer weten wat deze drie verenigingen volgend semester
verder te bieden hebben? Kom dan zeker naar ons info-event op 4 oktober in de
PDS. Tot dan!

DO 5: BR Launch 1 | TTI | 18u

Exclusief voor de laatstejaars vindt donderdag de eerste BR Launch plaats!
Op het programma staan acht interessante bedrijfspresentaties en een
cocktailworkshop samen met bedrijfsvertegenwoordigers. Hiernaast voorzien
wij een toffe receptie met gratis broodjes. Meer informatie over welke bedrijven
aanwezig zullen zijn vinden jullie in jullie mailbox.
Een unieke gelegenheid om de zoektocht naar je droomjob af te trappen!
Inschrijven via https://www.vtk.be/en/form/index/6831/.

DO 5: Jungle TD | Musicafe | 22u - 4u

L&FIrW buddies: Gratis | NL: €3

Events

In de eerste week van het academiejaar is er alvast uitbundig
met de beentjes gezwierd en liters drank gevloeid. Om deze
trend verder te zetten, organiseren we in de tweede week
een geweldige JungleTD. De meest wilde beats van
enkele beestige DJ’s zullen ongetwijfeld zorgen voor
een onvergetelijke avond. Kom langs met je hele
PeMe-groepje en krijg een consumptiebonnetje.

DO 05 / 10

BR LAUNCH 1

cocktailworkshop met gratis receptie en broodjes!
TTI - 18u
met presentaties van

OPENINGSLEZING
WATTWAY by
5/10, 19:00
Auditorium Oude Molen
Gratis receptie

DO 5: Openingslezing Wattway by Colas | OuDe Molen | 19u

Zonnepanelen op wegen? Jazeker!

Statix opent het nieuwe academiejaar 17-18 in samenwerking met Wattway by
Colas! Na een 5-jarig onderzoek kunnen jullie kennis maken met deze nieuwe
vorm van hernieuwbare energie: de eerste ‘photovoltaic road service’. Pierre
Trotobas, development manager bij Wattway voor Europa en Afrika, komt in
detail - en met de nodige interactie - uitleggen hoe dit juist wordt ontplooid.
Nadien biedt Statix een gratis receptie aan met mogelijkheid tot kennismaking
met het nieuwe bestuur.
P.S. This event will be organized in English.

DO 5: PeMe-avond | 't ElixIr | 20u

Als eerstejaar heb je uiteraard een hoop vragen. Hoe moet je beginnen aan die
gigantische berg cursussen? Wat vindt de prof belangrijk op zijn examen? Waar
zijn de toffe plekjes in Leuven? De makkelijkste weg om een antwoord te krijgen
op deze vragen, is het te vragen aan iemand die in het tweede jaar zit. Daarom
organiseren we voor jullie de PeMe-avond. In een groepje met eerstejaars krijg
je peters en meters toegewezen: burgies en archies die hun ervaringen met jou
delen. Via hen kan je ook nota’s bemachtigen, nieuwe mensen leren kennen
en wat tips en tricks over het studentenleven krijgen. Na de PeMe avond kan je
ineens met je kersverse peters en meters gaan feesten op onze Jungle TD!

ZO 8: All Around the World
International Cantus | Waaiberg |

Events

Doors 22u | €12/15

Kom verkleed in thema van je land van oorsprong!

Eindelijk is het zo ver! De officieel eerste internationale cantus.
En dan nog wel in samenwerking met Ekonomika. Het belooft een
knaller van een avond te worden. Wil je er zondag bij zijn? Je kan vanaf
maandag 2 oktober om 12:30 in Theokot één van de 70 tickets proberen te
bemachtigen.

MA 9: Rockfeestje IFR | 't ElixIr | 22u

Dag rockers!!!

Het is weer tijd voor hét rockfeestje van het jaar! Haal die partyshoes (en
eventuele strakke leren broek) maar van onder het stof want er staan uren
schitterende rockklassiekers op jou te wachten. Dus laten we ROCKen EN laat
die cocktails maar binnen ROLLen!!!

MA 16: EeT Cantus| De Waaiberg | 20u | water €4/6 bier €11/15

Ben je een eerste- of tweedejaars en zing je graag eens een liedje met een hele
boel leuke mensen? Neem dan maandag 16 oktober deel aan de EeT Cantus.
Op deze cantus, enkel bestemd voor eerste- en tweedejaars, zullen (zoals de
naam het al verklapt) verschillende versnaperingen aanwezig zijn. Twijfel dus niet
en kom de week inzetten met enkele leuke liedjes, lekkere biertjes en een hele
hoop vrienden.
Kaartenverkoop woensdag-, donderdag- & vrijdagmiddag @ Theokot

DI 17: Schaak- en wiestoernooi| Seminarielokalen ESAT |

19u30 | €1/1,5

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VTK cultuur ook dit jaar weer een
schaaktoernooi! Kom je bewijzen en wie weet word jij wel de nieuwe
schaakkoning(in) van VTK!

Toch niet zo’n een fan van schaken? Niet getreurd! Dit jaar zal er tegelijkertijd
voor de eerste keer ook een wiestoernooi gehouden worden! Speel jij de
anderen graag in de miserie, dan is dit zeker iets voor jou!
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Met vragen mag je altijd mailen
naar cultuur@vtk.be.

VTK Bureau

Openingscantus

Berichten

Heropening Theokot

Na een weekje rust gaat ook het Theokot deze week
terug open! Kom ‘s middags genieten van een heerlijk belegd
broodje, een portie pannenkoeken of artisanaal bereide croque
monsieurs! We zijn dagelijks open tussen 10:30u en 14:30u! Kom
je graag ons team versterken? Doe dan zeker een shift in Theokot!
Inschrijven hiervoor gaat eenvoudig via vtk.be/shift/

Ingang Theokot & Cursusdienst
Door de aanleg van een gloednieuw fietspad tussen de
Celestijnenlaan en het grasplein voor het kasteel zal de toegang van Theokot
zich aan de andere kant van het gebouw bevinden. Schrik dus niet als je er niet
meer via de vertrouwde toegang geraakt.

Laatstejaarsreis
Niks te doen na de januari-examens? Eist het jaar na jaar skikotten zijn tol op je
knieën (of je lever)? Speelt je innerlijke padvinder met het idee verdere oorden te
gaan verkennen? Heb je de drang om de grenzen van Europa te doorbreken en
eens écht ver van huis te zijn?
Geen nood, VTK organiseert dit jaar opnieuw een laatstejaarsreis! Tijdens deze
reis zal je met je lotgenoten vertoeven in een prachtig land, terugblikkend op
de voorbije 4,5 jaar om er, terwijl het einde naakt, oude vriendschapsbanden te
versterken en nieuwe te smeden.
Op het programma staat een gezonde mix van cultuur, bezoeken, natuurwandelingen, culturele, sportieve en avontuurlijke activiteiten, alsook studentikoze
activiteiten zoals een cantus en een feest. Er zullen ook voldoende vrije momenten in het programma zitten zodat jullie je tijd kunnen indelen zoals jullie hartje het begeert. Ook een bedrijfs- en/of universiteitsbezoek staat op de
planning.
Verdere informatie zoals de bestemming, het budget en infomomenten wordt
de volgende weken verkondigd via on.vtk.be/laatstejaarsreis Hierbij proberen
we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen die jullie eerder hebben
aangegeven.

TSD zoekt jou
Beste student,
Het Leuvense studentenleven bruist, dat is een vaststaand feit.
Elke dag is er wel ergens een activiteit. TSD (Technical Support
Division) is een gemotiveerde groep studenten die de grootste
van deze activiteiten technisch wil ondersteunen. Zo verzorgen
we bijvoorbeeld elk jaar de elektrische voorzieningen en het veilig

Techstart is an incubator
for students giving technological advice to startups.

TECHSTART

For startups.

For researchers.

For students.

Join us now, and taste the startup life!

www.techstart.be
Practical experience

Individual or in team

Insights in startup operations

Satisfies 3ECTS course

Stimulating entrepreneurship

Contact us!

verloop van de 24 urenloop. Daarnaast biedt TSD ook ondersteuning op events
zoals Ithaka, Survival of the Student en de driejaarlijkse Beiaardcantus.
Om deze activiteiten beter te kunnen ondersteunen, zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten met interesse voor techniek. Student zijn in een technische
richting is een voordeel, maar zeker geen must! Iedereen die gemotiveerd is om
zijn steentje bij te dragen is welkom, zonder verplichtingen!
Wil je graag ons team versterken? Wil je meer informatie?
Contacteer ons dan zeker via mail (tsd@loko.be) of Facebook
(www.facebook.com/TSDLeuven). Hopelijk tot gauw, TSD.

Werkgroep cantus
Commilitones
Met de openingscantus nog fris - of minder fris - in het geheugen blikken we
deze week terug op een van de meest indrukwekkende momenten van de
openingscantus, klokke Roeland dat prachtig werd gezongen door Ir. Roeland, tegenwoordig cantor bij VRG. Klokke Roeland is het stadslied van Gent en bezingt
de stormklok die in het belfort hing. Jammer genoeg is de vermelde klok, die de
vervanger is van de oorspronkelijke Roeland, niet meer in gebruik door een barst
die is ontstaan in 1914. Tegenwoordig is de barst hersteld maar uit angst voor
een nieuwe staat de klok nog steeds onder het belfort als versiering.
De eerste Roeland is gegoten in 1314 en heeft zijn naam ontleend aan een kruisvaarder van Karel de Grote. Twee eeuwen later is de klok korte tijd afgenomen
door Keizer Karel als straf voor het verzet van de stad Gent, geleid door Jan
Hyoens en Jacob van Artevelde (zie ook Arteveldelied), die de gildes en het volk
verenigde. Zoals veel liederen in de codex is dit dus een lied dat ons herinnert
aan onze rijke Vlaemsche geschiedenis, de ‘pracht en macht van vroeger dagen’
en roept met ‘vrijheid of dood’ tegelijk op om te blijven strijden voor de Vlaamse
idealen wanneer het land in nood is.
Jammer genoeg heeft de maker van de vervanger van Roeland de klok vervloekt nadat
het stadsbestuur hem had afgezet. Het eerste
ongeluk gebeurde toen de klok barstte op de
opening van de Gentse feesten en nu dat de
beiaard vervolledigd is en de stad de klok terug
op zijn plaats wilt zetten … kan het belfort de
klok niet meer houden!
Laten we drinken op klokke Roeland, commilitones! Op die mooie klokken die zorgen dat wij
zo’n prachtige beiaard(cantuss)en hebben!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.
be
Pro-tip: alle cantusliederen zijn digitaal beschikbaar op de studentencodex app.

Het nieuwe academiejaar is begonnen, en dat viert Preparee Improvisatietheater
met hun jaarlijkse Openingsoptreden.
"Mag het wat meer zijn?" Jazeker! Op 12 oktober om 20u30 in MTC zullen ervaren improspelers uw ogen verrukken! Geen enkele beweging of woord staat
vast, alles wordt ter plekke verzonnen; Dat is echte impro! Maak u klaar voor een
geweldige avond!
Meer informatie vind je op het facebookevenement: ' Openingsoptreden Preparee: mag het wat meer zijn?' en kaarten bestellen kan via www.preparee.be.

De eerste week zit erop en er is weer enorm veel geshift. Om de mensen
die vtk zo enorm gesteund hebben deze week wat erkenning te geven,
lij sten we hier even de helden op die al na 1 week vaste medewerkers zij n:

Joran Van Bavel
Lauren Vochten
Laurens Dierckx
Colin De Boodt
Sebastiaan Milis
Abraham Belderbos
Matthias Demaerschalk
Jonas Globevnik
Jorn Hendrickx

Wil jij ook genieten van die epische status van vaste medewerker en de
voordelen die er bij gepaard gaan, aarzel dan niet om een shiftje te komen
doen. Je krij gt er naast coole gadgets en bonnekes ook nog een hoop
vrienden bij !

VTK
Helden

Spelletjes
Sudoku

Raadsel van de week
In mijn leven reis ik de hele wereld rond, maar toch blijf ik altijd in de hoek. Wat
ben ik?
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en win een prijs!
De winnaar van vorige week is Femke Cammans. Zij mag haar prijs komen ophalen op blok 6.

Spelletjes

Kakuro

Kleurprent

DJ Thirteen
DJ Sloopwerken

JUNGLE TD
DO 5/10 Musicafe

L: Gratis NL: €3 Buddies FIrW: Gratis
Doors: 22h

V.U.Arno Bossaert
Studentenwijk Arenberg 6/0

