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Het Bakske
Beste lezer
Eindelijk is het zover, het moment waar jullie al de hele vakantie naar uitkijken:
de eerste editie van het Bakske! We vliegen er weer in met meer evenementen,
geweldige aankondigingen en uiteraard enkele prachtige spelletjes!
Veel leesplezier!
de redactie

ZONDAG

21u00

Openingsfeestje

MAANDAG

13u30

Onthaalnamiddag

DINSDAG

14u00 Fietszoektocht
Alma 3
17u00 BBQ
Grasveld voor Alma 3
22u00 Cocktailfeestje
't ElixIr

WOENSDAG

12u45 VTK Bureau 1
19u30 Schachtenconvent
20u00 Openingscantus

DONDERDAG

18u30 Samen eten @ Alma 3
22u00 Zware bieren donderdag

‘t ElixIr

200C

ELEC B91.100
‘t ElixIr
Waaiberg

Alma 3
't ElixIr

Praeseswoordje
Daar zijn we dan. Verlost van die sleur van een vakantie.
Terug in ons Leuvenland, waar het bier wordt gebrouwen,
waar kennis wordt gekauwd en waar aan de toekomst wordt
gebouwd. Breinen die verward worden door de afmattende combo
van universitaire verrijking en occasionele kater, aula’s die verwarmd
worden door warm en ecologisch studentenbloed en kettingen die ongesmeerd de naderende studentenpopulatie aankondigen. Oh Leuven, verras ons
ook dit jaar opnieuw.
Met Leuven als podium steken we dit jaar enorm veel moeite om een openingsweek om u tegen te zeggen te organiseren. Kom langs in de Campusbibliotheek Arenberg voor uw cursussen, bezoek onze fakbar ’t ElixIr en kom mee
verbroederen op onze openingscantus!
Maak u klaar voor een fantastisch 1e semester. Maak u klaar voor de overwinning op de 24 urenloop, door die kuiten niet te lang te laten rusten. Kom naar
het VTK Bureau, en laat de ingenieursmening galmen over de KU Leuven. En
vergeet zeker niet te ontspannen met alles wat ons activiteiten, cultuur en
internationaalteam in petto heeft!
Het wordt een jaar om niet te vergeten, dus zorg dat je erbij bent als de herinneringen worden gemaakt. Tot ergens deze week! Spreek mij zeker aan. Ik heb
misschien een merkbaar Limburgs accent, maar laat dat u niet tegenhouden.
Arno

Vicewoordje
De drie maanden zomer zijn eindelijk voorbij!! Drie maanden zonder vette
feestjes of geweldige cantussen in Leuven. Hopelijk hebben jullie genoten van
jullie welverdiende vakantie en kijken jullie vol ongeduld uit naar het nieuwe
jaar. Ikzelf ben alvast zeer blij dat die periode gedaan is en ik vanaf nu vol
trots kan tonen wat mijn prachtig praesidium allemaal gaat verwezenlijken.
Wij hebben natuurlijk niet stilgezeten de afgelopen maanden, maar hebben
de voorbereidingen getroffen om er voor jullie een fantastisch jaar van te
maken. Een jaar vol legendarische avonden waar we over 50 jaar onze kleinkinderen bij het haardvuur vol weemoed over vertellen. Maar laten we, voor
we om de drie zinnen in mijne tijd beginnen te roepen, eerst nog genieten
van onze jeugd en de geweldige tijd die onze studentenjaren zijn. Onder het
motto goed begonnen is half gewonnen, kan de eerste week (terug) in Leuven
stevig ingezet worden met onze openingsweek, vol fakavonden met zotte
promo’s en een geweldige openingscantus!
Kom dus zeker langs volgende week en als je oren het nog aankunnen, staat ook deze limburger altijd klaar voor een babbel!
Pieterjan

Cursusdienst
Zoals elke eerste week van een semester zal de cursusdienst
aangepaste openingsmomenten hebben. Deze verdeling is opgemaakt om de werklast 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 al zoveel
mogelijk af te halen tijdens de eerste week. Vanaf de tweede week werken
we met minder mensen en openingen, en zullen de wachtrijen langer zijn.
BELANGRIJK: Wegens de werken voor het Theokot bevinden wij ons tijdens de
openingsweek uitzonderlijk in de CBA. Vanaf week 2 zullen wij ons terug in het
Theokot bevinden, en enkel ‘s middags en ‘s avonds open zijn.
Vind je de handboeken te duur? Kijk dan gerust eens op stubooks.be en misschien vind je een goedkoper tweedehands alternatief.

Maandag (25/9)
15:45 - 17:00: 1ste bach, achternaam A
tem E
17:00 - 18:15: 1ste bach, achternaam F
tem L
18:15 - 19:30: 1ste bach, achternaam M
tem S
19:30 - 20:45: 1ste bach, achternaam T
tem Z

14:00 - 16:00: 3de bach CIT en 3de bira
16:00 - 18:00: 3de bach ELT
18:00 - 20:00: 3de bach BWK, CW,
MTM

Dinsdag (26/9)
12:00 - 14:00: 3de bach WTK

Donderdag (28/9)
12:00 - 19:00: Masters

Woensdag (27/9)
12:00 - 14:00: 2de bira
14:00 - 17:00: 2de bach groep B
17:00 - 20:00: 2de bach groep A

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr
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12U-20U
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12U-19U

22U - ...

CLOSED

CLOSED
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ZO 24: Openingsavond | Fakbar ‘t ElixIr | 21u
Heb je zin om het academiejaar spetterend in te zetten? Kom dan naar ons
openingsfeestje en vergeet zeker je dansbeentjes niet!

MA 25: Onthaalnamiddag | 200C | 13u30
Verwelkoming eerstejaarsstudenten
We voorzien een namiddag vol broodnodige informatie en speeches om het
eerste jaar door te komen. Hier kan je ook je boeken bestellen.

DI 26: Fietszoektocht | Alma 3 | 14u | Gratis
Ben je nog niet wegwijs in Leuven? Kom dan zeker mee met de
fietszoektocht en leer al de belangrijkste en leukste plekjes in Leuven
kennen! Wie zoekt die vindt en wie vindt wordt beloond!

DI 26: BBQ | grasveld voor Alma 3 | 17u | €4: 3 vleesjes | €3: 2
vleesjes/veggie

Nog geen zin om te koken maar wel om lekker gezellig met een heleboel
andere eerstejaars te barbecueën? Kom dan zeker af en geniet van een goei
vlezeke! Inschrijven op: https://vtk.be/en/form/index/6807/

DO 28: Samen eten @ Alma 3 | Alma 3 | 18u30
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 en ouderejaars te
leren kennen.

Onthaal

Events
DI 26: Cocktail party | Fakbar ‘t ElixIr | 22u
Hoe beter het nieuwe academiejaar op gang brengen dan
met het openingsfeestje? Door twee dagen later weer een
knaller van formaat te houden natuurlijk! Dinsdag serveren we
Blue Lagoon, Mojito, Tequila sunrise én Cosmopolitan voor de
smakelijke prijs van €1,50. Mis het niet!

Tequila sunrise
Cosmopolitan
Blue lagoon
Mojito

Cocktailparty
WO 27: VTK Bureau 1 | ELEC B91.100 | 12u45-14u00
Het VTK Bureau is onze eigen open onderwijsvergadering en facultair
overlegorgaan voor studenten. Standpunten worden hier bekomen en door
ons meegenomen naar facultair en universitair niveau. Iedereen met een
gezonde interesse in studentenvertegenwoordiging en onderwij s is welkom!
Zin om eens een kijkje te komen nemen? Mail eerst even naar
onderwijs@vtk.be, daarna kun je je inschrij ven op on.vtk.be/vtkbureau!

WO 27: Schachtenconvent | Fakbar ‘t ElixIr | 19u30
Dag beste eerstejaartjes,
op de eerste woensdag van het academiejaar valt de Openingscantus van
VTK. Waarschijnlijk hebben de meeste onder jullie nog nooit meegedaan
aan een cantus (of alleszins geen fatsoenlijke). Om jullie een beetje klaar
te stomen hiervoor, organiseren we een Schachtenconvent vlak voor de
cantus, waarin we alle do’s en don’ts van een cantus uitleggen (en jullie je
al vast wat moed kunnen indrinken). Jullie kunnen je inschrij ven in de CBA,
waar jullie ook je boeken zijn komen halen. We verwachten jullie woensdag
27 september om 19u30 in onze fakbar ‘t ElixIr (Tervuursevest 60).

WO 27: Start verkiezingen studentenvertegenwoordigers
Vandaag gaan de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers
aan onze faculteit van start. Ben je geprikkeld om je medestudenten
te vertegenwoordigen bij de proffen en wil je graag meewerken aan het
verbeteren van je opleiding? Stel je dan kandidaat om POC’er van jouw
opleiding te worden op on.vtk.be/kandidaatPOC. Voor meer informatie kun
je terecht op on.vtk.be/stuver of onderwij s@vtk.be.

WO 27: Openingscantus | Waaiberg | Deuren: 20u Io Vivat:
20u30 | Water L/NL: 4/6€ Bier L/NL: 11/15€

Studenten aller jaren, verenigt u!
Op woensdag 27 september kan men na een lange zomer van herexamens,
strandvakanties of competitief naast-het-zwembad-liggen-niksen
eindelijk zijn zang-drang en dorst weer lessen op de enige echte VTK
Openingscantus!
OPGELET: Kaartenverkoop vindt uitzonderlijk plaats in de CBA aangezien
Theokot deze week gesloten is (voor de eerstejaartjes, dat is de
Campusbibliotheek Arenberg). We zullen daar telkens van 13u tot 15u zitten.
Gelukkig staat onze geliefde Waaiberg nog steeds op Tervuursevest 60
(eerstejaartjes!) en we verwachten jullie daar om 20u00 voor een avond vol
gezang en bier!

DO 28: Beachvolleybaltoernooi | beachvolleybalvelden
achter gebouw De Nayer | 15u30 | ploegjes van 4 (of 3)
personen

Week 1, er zullen wel genoeg overtollige kilootjes en litertjes opgelopen worden,
een beetje sporten is dus misschien wel niet zo'n slecht idee. Nu dat de kans
op nazomerweer nog het grootste is, gaan we onze beste zomerkledij nog eens
aandoen voor een klassieke strandsport, beachvolleybal. Net zoals vorig jaar,
zal het beachvolleybaltoernooi doorgaan op donderdag, 28 september, op de
beachvolleybalvelden achter gebouw Denayer. De wedstrijden beginnen om 16u
stipt.
Niks is trouwens beter om elkaar te leren kennen dan samen wat intensief bezig
te zijn, daarom zal er een apart klassement zijn voor de eerstejaarsploegen. Ook
zullen er consumpties beschikbaar zijn tegen €0,50. Ploegjes van 4 personen
mogen zich inschrijven via on.vtk.be/beachvolleybal

DO 28: Looptraining | piste voor gebouw De Nayer | 20u
Traditioneel zullen de voorbereidingen op de 24 urenloop al in week 1 starten.
Net zoals vorig jaar zullen er gedreven trainers/-sters klaarstaan om elke loper
optimaal voor te bereiden met zowel snelheidstrainingen als duurlopen. Laat
deze professionele indruk jullie echter niet afschrikken. Elke jogger is meer
dan welkom om gewoon wat de benen te strekken en wat bij te babbelen. De
nieuwsgierige lopers, voor wie de 24 urenloop totaal nieuw is of gewoon
willen weten wat ze nog in petto hebben na 3 maanden vakantie, kunnen
aan het einde van de training op het parcours hun tijd op een rondje
testen. Elke loper zal trouwens door vtk sport getrakteerd worden
op een sportdrankje. De volgende weken zal er de mogelijkheid
zijn om elke dag verder te bouwen.

Events

DO 28: Startvergadering doopmeesters | BOKU 04.20 | 12u45
Ben je vorig jaar gedoopt en heb je zin om dit jaar zelf de eerstejaars te
dopen? Kom dan naar de startvergadering op 28/09 om 12u30 in BOKU
04.20 en werk samen met ons een leuke doop uit!

DO 28: BEST Leuven Infoavond & Receptie | BOKU 03.10 | 20u
Ben je op zoek naar een studentenvereniging waarbij het internationaal
aspect centraal staat? Wil je weten hoe je samen met ons Europa kan
ontdekken op een klein budget? Wil je jezelf uitdagen en ontwikkelen door
verschillende coole evenementen te organiseren? Dan is BEST zeker iets
voor jou!
Op donderdag 28 september organiseert BEST Leuven een infoavond waar
iedereen welkom is! We nodigen je uit om meer te weten te komen over
BEST aan de hand van ervaringen en ongelooflijke verhalen van ervaren
BESTies. Erna voorzien we een receptie aan onze BEST office om samen
nog een glaasje te
drinken!
Tot dan!

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 onvergetelij ke stagetij d in Leuven te
geven.
Zegt dit je wel wat? Kom dan zeker volgende week eens een kijkje 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: 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.

Onthaaldagen

Berichten

Mededeling vanuit LOKO

Sinds kort is er in Leuven een nultolerantie voor
ﬁetsers van kracht. Dit betekent dat ﬁetsers die in
overtreding gaan meteen beboet worden. Concreet zal er
gecontroleerd worden op vijf overtredingen: ﬁetsen in verboden
richting, negeren van het rode licht, ﬁetsen in de voetgangerszone,
ﬁetsen in de verboden rijrichting op ﬁetspaden en ﬁetsen zonder
licht. De boetes en/of minnelijke schikkingen liggen tussen 58 en 174€.

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.

Zomerschoonmaak Theokot

Hoewel professor doctor ingenieur Martine Baelmans niet bepaald gul is in
het uitdelen van examenpunten, was ze wel zo vriendelijk om deze zomer het
Theokot van een grondige schoonmaakbeurt te voorzien. Deze sisyfusarbeid
werd verricht om van de trouw van haar zoon op de prachtigste locatie van
Leuven en omstreken, a.k.a. Theokot, een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
Daarnaast heeft ze ook een overeenkomst afgesloten met onze secretaris om
binnen 10 jaar nogmaals het Theokot van kop tot teen te poetsen. Maar dat is zo
lang wachten dat zelfs Dries Claes tegen dan al afgestudeerd zal zijn. We nodigen bij deze Martine haar zoon Jeroen en zijn eega Isabeau van harte uit om volgende zomer als locatie voor hun eerste babyborrel opnieuw voor het Theokot
te kiezen (en bijhorende poetsbeurt te geven).
Merci Tine B.

TSD zkt. 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
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

Theokot terug open in Oktober
Na jaren van bikkelharde vijandschap is het eindelijk zo ver! Theokot en de Cursusdienst hebben dit jaar de onderlinge strijdbijl begraven en streven samen
naar hun ultieme doel: annexatie van Alma & Acco! Hun allereerste doel is om
meer boeken te verkopen dan Acco op 1 week tijd. Om dit te verwezenlijken
zal Theokot gedurende de eerste week van het academiejaar gesloten zijn. De
Theokotters ondersteunen namelijk de boekenverkoop in de Campusbibliotheek
en garanderen zo een ongeziene service aan de studenten. Vanaf de tweede
week (2-6 oktober) verwelkomen we jullie allemaal in het heringerichte Theokot!

Werkgroep Cantus
Commilitones
Het nieuwe academiejaar is van start gegaan en dat betekent dat we het plezier
hebben om de kersverse schachten te leren cantussen. Ook dit jaar zet cantus
werkgroep zich in om elke week een tekstje te schrijven in onze rubriek waarmee we meer informatie willen geven over de inhoud en geschiedenis van de
vele liederen die de codex rijk is.
Een cantus wordt traditioneel ingezet met het Io Vivat dat de toon zet voor de
rest van de avond, rechtstaand en met het hand op het hart gezongen om de
boodschap kracht bij te zetten. In Leuven worden vooral de eerste, derde en
zesde strofes gezongen en de eerste twee regels die het leven en onze gezondheid bezingen worden aan het begin en het eind van elke strofe herhaald. Het
lied is in het Latijn maar de boodschap luidt dat de beker gevuld met drank
zorgt voor vriendschap en plezier en sluit af met de hoop dat alle studenten van
de universiteit samen houden van de vreugde.
Zoals dit lied doet blijken is een cantus dus een fantastisch gebeuren waarbij
vriendschap centraal staat, doe dus zeker eens mee om het zelf te beleven!
Geïnteresseerden kunnen leden van cantus werkgroep ook altijd aanspreken tijdens de informatieweek of
ons een berichtje sturen.
Tot binnenkort!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus
werkgroep-cantus@vtk.be

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

rekruteert

volgens de werken van barmhartigheid

Acteurs

Vertolken der professoren

Muziek

Opvoeren der liederen

Dans

Brengen der dansen

Textiel

Kleden der naakten

Receptie

Laven der dorstigen

Decor

Vervaardigen der decorelementen

Techniek

Dirigeren der licht & geluid

Sgreivers

Sgreiven der teksten

Wat is Revue?
We brengen elk jaar een
totaalspektakel voor en door
studenten waarin we proffen ten
tonele voeren, bezingen en
bedansen. Misschien is één van
onze werkgroepen iets voor jou?

Promo

Verkondigen der voorstellingen

© Zeger Knaepen

I.T.

Onderhouden der webpagina’s

revue.vtk.be

Geïnteresseerd?
Kom naar de infodagen
op 2 & 3 oktober
@200M 00.07 om 20u

Spelletjes
Sudoku
Medium Puzzle 6,158,579,826
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Print another...

Web Sudoku 2017 - www.websudoku.com
Raadsel van©de
week

Drie dokters zeggen dat Robert hun broertje is. Robert zegt dat hij geen broers
heeft. Wie liegt er?
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en win een prijs!

Slitherlink
De regels zijn simpel. Je moet lijnen trekken tussen de stippen om een enkele
lus te vormen zonder de lus te kruisen of takken te vormen. De cijfers tonen
door hoeveel lijnen ze worden omringd.

WERKGROEP
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES
CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants


To Join Us

