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Het Bakske
Beste lezer,
Hopelijk hebben jullie dit weekend allemaal goed uitgeslapen, want slapen
zal er deze week niet inzitten. Deze week zal er namelijk elke dag feest zijn in
onze geliefde Fak. Hopelijk zien we je daar!
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Openingsuren

Shiftersrubriek

🌸🌼🌸

Een nieuwe week en dus nieuwe mensen om in de
te zetten, te
beginnen met Sander Deroover! Hij promoveerde afgelopen week naar
vaste medewerker en dat maakt mij natuurlijk zeer gelukkig. Dit wil zeggen
dat we ondertussen aan 15 gelukkigen zitten die hun inschrijvingslink voor
cantussen eerder ontvangen (a.k.a. vaste medewerkers dus, voor wie mijn
uitleg van vorige week gemist heeft ).

😉

Nu ga ik jullie even uitleggen waar ik zowaar nog gelukkiger van word. Alle
shifters staan gesorteerd op aantal van laag naar hoog. Om te zien wie
ondertussen de vaste medewerkers zijn, moet ik ondertussen al een hele
lijst naar beneden scrollen. Jazeker, VTK kan met veel trots zeggen dat er
65 schatjes zijn die ons bijstaan in onze werking en onze mooie en warme
familie aanvullen!

🥰

Afsluiten doe ik met het bedanken van de persoon die afgelopen week
het meeste shiftjes opnam en dat is niemand minder dan Rik Cloesen.
Een bekend gezicht ondertussen! Dankjewel om er zo vaak te staan, Rik!

Shifters

MA 15/11 - VR 19/11: Go Global
Ben jij geïnteresseerd in een uitwisseling naar het buitenland, of kom je
simpelweg graag in contact met andere culturen? Dan mag je de Go Global
Week zeker niet missen!
Tijdens deze week worden er tal van evenementen en infosessies
georganiseerd over heel de campus. Zo kan je maandag kennismaken met
de Ethiopische keuken of eens langsgaan bij de mensen van het International
Office. Dinsdag krijg je de kans om met studenten in het buitenland te
praten of kan je genieten van een comedyshow van niemand minder dan
Nigel Williams. Op woensdag kan je over de middag dan weer genieten van
heerlijk eten dat de buitenlandse studenten aan onze faculteit voor jullie
zullen klaarmaken. Op donderdag zal er nog een infosessie plaatsvinden
alsook een grote Info Market waar je alles te weten kan komen over de
opties om naar het buitenland te gaan. Doorheen heel de week zal er ook
een wereldkaart de campus rondgaan waarop je kan aanduiden naar welke
bestemmingen je nog graag zou gaan en de kans krijgt om contact te leggen
met buitenlandse studenten.
Kortom, het zal een week boordevol activiteiten zijn die je zeker niet wilt
missen als je droomt van een buitenlands avontuur of op zoek bent naar
een internationale ervaring in Leuven zelf!

Je kan de nodige info en het volledige programma terugvinden op de
website van Go Global (goglobal.kuleuven.cloud) of op het evenement op
Facebook.

Events

ZO 14/11 - VR 19/11: 100 uren van ‘t ElixIr | Zo 21u00 - Vr 05u00 |
’t ElixIr
De Fakbarverantwoordelijken hebben er deze week duidelijk veel zin in, want
ze openen de deuren van onze geliefde kelder op zondag en hebben besloten
om deze niet meer te sluiten tot vrijdagmorgen. Een volledige week zal Fakbar
‘t ElixIr open zijn en dit allemaal om hun 25ste verjaardag te vieren! Zak dus
gerust op één van de talrijke evenementen af naar onze Fakbar en kom er met
vrienden genieten van de beste feestjes en gezelligste momenten.

DI 16/11: Eerstejaars trefbaltoernooi | 19u00 | Gebouw De Nayer
Zit jij in je eerste jaar en heb je zin om een avondje het competitiebeest in je
naar boven te halen? Of heb je gewoon eens nood aan een sportieve pauze?
Kom dan naar ons trefbaltoernooi dat speciaal voor eerstejaars is!
²B

Je maakt er kennis met andere sportieve eerstejaars en zo ook met alles
wat VTK sport voor jou kan betekenen! Schrijf je dus snel in via: on.vtk.
be/inschrijven_eerstejaars_trefbaltoernooi
Hopelijk tot dan!

Events

WO 17/11: Stagebeurs | 14u00 | Business Seats OHL
Zit jij in je tweede of derde jaar bachelor of zit je al in je eerste jaar master,
maar heb je nog geen idee wat je wilt gaan doen na het afstuderen? Of weet
je dit wel al en wil je al wat meer praktische ervaring opdoen? Een stage is
hier hoe dan ook de ideale kans voor!
Kom zeker naar de Internship Fair op 17 november om met verschillende
bedrijven te praten en vind zo de stage die perfect bij je past! Na onze online
versie vorig jaar, zijn we blij aan te mogen kondigen dat onze Internship Fair
dit jaar fysiek zal doorgaan!
De praktische organisatie en het verloop van de namiddag zal nog
gecommuniceerd worden via email en via posts op het Facebookevenement.
Laat dit de perfecte kans zijn voor jou om kennis te maken met een
bepaalde sector of job!
Prepare for your journey!

Inschrijvenis verplicht en kan via: https://on.vtk.be/studentsforminternshipfair
Neem zeker ook al eens een kijkje naar de bedrijven die aanwezig zullen
zijn: https://vtk.be/career/internshipfair

Events

WO 17/11: Entrepreneurship Days: Journey to Success
20u00 | Aula Pieter De Somer
Ekonomika, AFC en VTK nodigen jullie uit op de Entrepreneurship Days!
Tijdens dit tweedaags evenement worden jullie ondergedompeld in de wereld
van ondernemen en verkrijg je alle kennis die je nodig hebt om later een eigen
bedrijf uit te bouwen! Op woensdag 17/11 starten we met een inspirerende
lezing van vier uiterst succesvolle Vlaamse ondernemers tijdens de Journey
to Success.
Enkele vooraanstaande Entrepreneurs & CEO’s vertellen je alles over de
uitdagingen die je tegenkomt op het pad van start-up naar succesvolle
multinational.
Een uitzonderlijke kans voor iedere student om te weten te komen waar het
geheim achter hun succes schuilt en zelf ook kennis te maken met deze
topondernemers!
SPREKERS
Franco Prontera, CEO Too Good To Go Belgium
Guido Vanherpe, CEO La Lorraine - Overkoepelende groep boven Panos
Martijn Theuwissen,Co-Founder van DataCamp en tevens Alumnus aan FEB
Alexandra Limage, Woman Entrepreneur of the Year 2017, CEO Sprint Transport
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een gratis receptie achteraf!
Enkel op vertoon van geldig Covid Safe Ticket.
Inschrijven voor Journey to Success: https://entrepreneurshipdays.be/
inschrijving-lezing/
²B

Events

DO 18/11: Entrepreneurship Days: Crack a Case
14u00-22u00 | Radiohuis
Ekonomika, AFC en VTK nodigen jullie uit op de Entrepreneurship Days! 💥
Tijdens dit tweedaags evenement worden jullie ondergedompeld in de
wereld van ondernemen en verkrijg je alle kennis die je nodig hebt om later
een eigen bedrijf uit te bouwen!Op donderdag 18/11 krijg je tijdens Crack a
Case zelf de kans om een case op een innovatieve manier op te lossen en
met 500 euro cash aan de haal te gaan!
Na de inspirerende lezing van woensdagavond, staat donderdag volledig in
het teken van zelf te leren ondernemen! Crack a Case is een case event,
waarbij je uitgedaagd wordt om een brandend probleem van vandaag en
morgen op een innovatieve manier op te lossen!
Via   een inleidende workshop worden de studenten geïnspireerd om
hun creativiteit los te laten op een start-up case en hun team naar de
overwinning te leiden. (Je hoeft dus zelf nog geen eigen onderneming of
ondernemend idee te hebben.)
Het case event wordt verzorgd door Cronos, het grootste techbedrijf van
België. Deelnemers kunnen inschrijven in groepen van 3 of 4 en zullen
samen de case oplossen. Nadien krijgen ze de kans om hun oplossing te
pitchen bij de jury!
Het winnende groepje krijgt €500 aan cash!
S'avonds krijgen de deelnemers eten aangeboden door Boccone.
Inschrijven kan in groepjes van 3 of 4: https://entrepreneurshipdays.be/
inschrijving-case/

Events

DO 18/11 - DI 23/11: VTK 100 Museum | Machinezaal
VTK wordt 100 jaar! Ben jij benieuwd naar de wilde verhalen, oude foto’s en
leuke spullen die we hebben verzameld van de afgelopen de 100 jaar? Kom
dan zeker een kijkje nemen op ons VTK Museum!
Het museum vindt plaats van donderdag 18 november tot en met dinsdag
23 november
Machinezaal, Thermotechnisch Instituut
Jullie zijn welkom op de volgende momenten:
- Donderdag 12u - 18u
- Vrijdag 12u - 22u
- Zaterdag 14u - 18u
²B

- Zondag 14u- 18u
- Maandag 12u - 23u
- Dinsdag 10u - 14u

Events

DO 18/11: VTKasino | 20u00 | Theokot |
€5 inclusief drank en hapjes
Ben je eerste- of tweedejaars burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieurarchitect en heb jij zin in een leuke, gezellige decadente avond? Kom dan
zeker in je mooiste kleren naar ons VTKasino! Bang om blut thuis te komen?
Geen nood! Bij aankomst krijg je jetons die je kan gebruiken om je kans te
wagen; je hoeft dus geen geld in te zetten. Begin al maar te oefenen op je
pokerface en zoek al maar wat klavertjes vier voor geluk. Deze avond is er
voor ieder wat wils: poker, blackjack, roulette, paardenrace… Wie weet win
je er zelfs een prijs mee! Schrijf je in via: on.vtk.be/casino, tot dan!

MA 22/11: Leren Leren: Univ-Editie | 19u00 | Quadrivium
Weet je niet goed hoe je je moet voorbereiden op een monstercursus zoals
Algemene en Technische Scheikunde? Zegt een vrijlichaamsdiagram je nog
steeds niet zo veel? Weet je niet goed wat je moet verwachten van de
examens aan de universiteit? Geen stress, want met ‘Leren Leren: UnivEditie’ zullen we er alles aan doen om je klaar te stomen voor je eerste
examenperiode!
Dit evenement start met een panelgesprek waarbij je de kans krijgt om
vragen te stellen aan alle hulpkanalen die voor je klaar staan (RiVers,
monitoraat, dienst studieadvies van KUL). Achteraf opent er een praatcafé
om wat te praten met ervaren ouderejaars en is er voor zij die willen
een workshop rond time management en één rond stressbeheersing en
faalangst tijdens de examenperiode. De workshops lopen gelijktijdig, dus je
kan je slechts voor maximaal één workshop inschrijven!
Praktisch: maandag 22/11/2021 van 19:00 tot 22:00
Inschrijven is verplicht en kan op: on.vtk.be/llue

Events

DI 23/11: Infosessie Praesidium | 20u00 |
Aula van de Tweede Hoofdwet (TTI)
Altijd al willen weten wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij VTK? Wil
je volgend jaar graag zelf in het praesidium komen?
VTK houdt een vrijblijvende infosessie over het praesidium met info over hoe
je in een kiesploeg kan gaan. Op deze infosessie zullen verantwoordelijken
van VTK vertellen wat in het praesidium zitten allemaal precies inhoudt.
De presentatie begint om 20u00 in Aula van de Tweede Hoofdwet (TTI) en
achteraf houden we een receptie waar je vragen kan stellen aan de huidige
verantwoordelijken.
Tot dan!

²B

Events

VTK Verkiezingen 2021-2022 en VKK
Tijdens de kiesweek gaan we op zoek naar de opvolgers van ploeg
Vonken&Vries. Jij kiest wie jou volgend academiejaar vertegenwoordigt op
alle niveaus van de KU Leuven. Verder is een kiesweek een superleuke week
met tal van superleuke evenementen, goedkope drank en lekker eten.
VKK is de groep die toeziet op het correct verloop van de kiesweek. Dit jaar
bestaat VKK uit volgende personen:
Bram Devriese
Elle Sempels
Gitte Van Orshoven
Laura Genbrugge
Liene Drijkoningen
Lotte Fransen
Maarten Meersschaut
Sarah Muys
Zij zijn verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de verkiezingscampagne
en zien toe op een correct verloop van de stemming. Je kan hen bereiken
via vkk@vtk.be.

Berichten
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100 uren fak
Openingsreceptie en -feest
Onze 100 uren van de Fak openen we met een feestelijke openingsreceptie.
Hierop zullen hapjes en drankjes aangeboden worden aan de eerste
toestromers. Ook een klein woordje van de praeses om de week ceremonieel
in te zetten kan niet ontbreken. De openingsreceptie zal vanaf 23u verder
gaan in een openingsfeestje. Hier zal de cava rijkelijk en decadent vloeien.
Om van een knalstart te spreken!
Brunch
Na een geslaagde openingsavond breekt het eerste ochtendgloren aan. Hier
voorziet ‘t ElixIr een gezellige brunch voor iedereen die wil. Op deze brunch
kan ieder genieten van koffiekoeken, chocoladebroodjes, fruitsapjes etc.
Drank Spelletjesnamiddag
Als de buikjes vol gegeten zijn van de brunch kunnen we beginnen aan een
gezellige namiddag met allerhande drankspelletjes. Denk aan: beerpong,
centerpong, kaartspelen, dobbelspelletjes of zelf uitgevonden spelletjes.

American party
De drank spelletjesmiddag zal overgaan in een American party. De setting
zal een typische feestje zijn zoals te zien in de gekende Amerikaanse
tienerfilms zoals American Pie etc. Ook de standaard rode cups zullen
aanwezig zijn om iedereen van een lekker drankje te voorzien.

Ochtendcantus
Op dag 2 openen we met een ochtend cantus. Op deze cantus is er de
mogelijkheid om op fruitsap, chocomelk, koffie, melk etc. te cantussen,
en voor de echte diehards is er natuurlijk ook Stella. De cantus zal
beginnen om 9u. De deuren zijn natuurlijk al sinds zondagavond
geopend.

Berichten

Tafeltapnamiddag
Wie maar niet genoeg kan krijgen van de gezelligheid en de lekkere drankjes
kan de dag verder zetten met een tafeltap namiddag. Op deze namiddag
worden er op elke tafel een tafeltap die vaten van 6 liter houden geplaatst. De
tafels kunnen op voorhand tot 8 personen gereserveerd worden. Vergeet je
dus niet in te schrijven voor deze activiteit.

Ravecave
Na de gezellige café namiddag, gaan we verder met een echte Ravecave.
Hierop worden atypisch met de normale ElixIr-feestjes echte techno- en
drum ’n bass-nummers gedraaid. Dit zodat ook liefhebbers van dit genre in
het vervolg de weg kunnen vinden naar onze geliefde Fak!

Fakbardoop
De naam is ietwat misleidend, maar het is niet zo dat er een studentendoop
zal plaatsvinden in ‘t ElixIr. Mensen die willen, worden plechtig gedoopt. Dit
gebeurt tijdens een ceremonie in de Fakbar, verlicht met kaarsen. Er zal er
een tekst worden voorgelezen, zal de persoon in kwestie water over het  
achterhoofd gegoten worden, en zal de persoon tijdens de ceremonie een
stuk kroepoek eten.

Caféspelen

²B

Tijdens deze middag is er de mogelijkheid voor alle aanwezigen om aan de
gekende caféspelen deel te nemen: kickertafel, darts, sjoelbak, maar ook is
er de mogelijkheid om gezelschapsspellen te spelen zoals Monopoly, Cluedo,
Risk etc.

Berichten

Beursfuif
De derde dag wordt afgesloten met een beursfuif. Op deze beursfuif zal
een script geïmplementeerd worden in onze prijskaart, die ervoor zorgt
dat de prijs van elk product afhankelijk is van de vraag naar het product
(bijvoorbeeld: des te meer vraag naar Duvel, hoe duurder; des te minder
vraag naar Duvel, hoe goedkoper). Zo krijgt iedereen de kans om bijna heel
de kaart eens af te gaan aan goedkopere prijzen!

Kritisch Katercomité
De laatste ochtend van de 100 uren openen we met een ludieke presentatie/
infomoment over kateren. Hierop wijzen we op de beste ‘fondkes’, de beste
manieren om je drankgebruik te controleren en er uiteraard ook voor te
zorgen dat mensen zich bewust worden van alcohol(mis)(ge)bruik. Ook
wordt er warm gemaakt om in het vervolg ook eens voor non-alcoholische
varianten te kiezen zoals speciale mocktails.

Kamping Kitsch
De dag gaat verder met een Kamping Kitsch-namiddag waar studenten
beloond worden op basis van hun marginale kledij. Zo draaien we er de
typische Nederlandse marginale schijven en kleden we ‘t ElixIr passend
in met campingstoeltjes en een werptent. Verder worden ook cara blikken
gebruikt als decoratie om de marginaliteit te benadrukken! Trek dus zeker
je beste marginale outfit aan en zak af naar ’t ElixIr.

Jackassfeestje
Omstreeks 21u gaan we over naar het Jackassfeestje, genoemd naar het
bekende MTV-programma van de nillies. Op dit feestje is het mogelijk om
kleine opdrachtjes te doen, hier zal een score aan toegewezen worden
en dat zal op een scorebord getoond worden. De personen die op
het einde van de avond de meeste punten hebben zullen later
gecontacteerd worden en krijgen een kleine prijs.

Berichten

De 'lachwekkendste online post van de week'award
Elke week plukt de redactie een uitspraak van het internet die bij menig
tijdlijnlezer een lach op het gezicht heeft getoverd. De auteur van de post in
kwestie krijgt, naast eeuwige roem in dit Bakske, de eervolle ‘lachwekkendste
online post van de week’-award.

Of je nu voorstander van hem bent of niet, dat ondernemer en multimiljardair
Elon Musk zich als een geboren entertainer op het wereldwijde web gedraagt,
weten we allemaal. Hoogstwaarschijnlijk, te zien aan zijn verwezenlijkingen
van de dag van vandaag, werd rond zijn twaalfde levensjaar zijn puberale
breincapaciteit uitgenodigd tot het evolueren naar enorme niveaus. Echter,
het lijkt erop dat zijn zin voor humor die vergadering heeft gemist. Verfrissend,
vind ik persoonlijk. Want in een wereld van diplomaten met een stijve houding,
blijft het enige stijve aan Elon... zijn profielfoto op Twitter.

²B

Vraag je je stiekem nog steeds af waarom deze tweet onze award verdiende?
Elon legt zijn mopje uit door te vermelden dat zijn nieuwe universiteit
‘universally admired’ zal zijn en ‘epic merch’ zal hebben. Inderdaad, Elon, ik
ruil mijn KU Leuven-hoodie graag in voor een ‘Texas Institute of Technology
& Science’-exemplaar. Enkel wanneer het acroniem gebruikt wordt, wel te
verstaan.

Berichten

Oproep praatcafé Erasmus
Om Erasmus te promoten organiseert VTK Internationaal een praatcafé.
De bedoeling hierachter is om studenten met Erasmusambities direct in
contact te brengen met studenten met ervaring hieromtrent. Dit praatcafé
zal doorgaan in onze geliefde fakbar ’t ElixIr op 22 november voor de bar
open gaat, dus van 8 tot 10 uur ‘s avonds. Nadien gaat de fakbar normaal
open en volgt er een tof feestje.

Zoals je zelf nog wel zal weten, zitten studenten die twijfelen om naar het
buitenland te gaan met een hele hoop vragen. Omdat het nogal omslachtig
is om mensen die reeds op Erasmus zijn geweest te contacteren via
allerhande Facebookgroepen, organiseren we dit praatcafé. Zo kunnen de
studenten hun vragen rechtstreeks stellen aan de personen die hen zijn
voorgegaan. Om de vragen van de studenten die nieuwsgierig zijn voor een
Erasmuservaring te beantwoorden zoeken we echter nog vrijwilligers. De
bedoeling is dat jullie die avond gewoon aanwezig zijn en klaar staan om
te vertellen over jullie ervaringen en vragen over je eigen Erasmusavontuur
te beantwoorden. Uiteraard doe je dit niet zomaar, helemaal niet zelfs. Als
bedanking voor de moeite krijg je een paar drankjes naar keuze op onze
kosten.

Indien je geïnteresseerd bent om ons te helpen door op ons praatcafé
aanwezig te zijn en wat vragen te beantwoorden over je persoonlijke
ervaringen, laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar
internationaal@vtk.be.

Het VTK-Internationaalteam is je alvast eeuwig dankbaar!

Berichten

Workshop Agile Development
Agile development is a way for teams to easily adapt their requirements to
the ever-changing economy and social climate. Kanbans, scrum, sprints …
are used to keep track of progress.
In this workshop in collaboration with Solita, you’ll learn how the different
techniques are used in the real world. We will provide some hands-on
exercises and games for you to really put to work these concepts.
Afterwards, there will be a networking reception with some nice drinks and
food to reward you for your hard work!
This workshop will take place at College Premonstreit 1.43 on 23/11/2021 at
19u30.

²B
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MedTech Convention
The MedTech Convention powered by Johnson & Johnson organised by
iGEM KU Leuven, Junior Orsi Academy and Academics for Technology is a
perfect event for students with an interest in innovative technologies or in
the healthcare sector.
Nowadays these two go hand-in-hand and contribute to the rapidly evolving
healthcare sector. Belgium is currently a major player in this global health
tech scene.
We have created an event where we want to inspire students with different
backgrounds by showing them what is possible when biology, medicine
and technology come together

🤝

Belgian start-ups will come share their ideas and innovations during the
keynotes. Afterwards there is a networking event followed by a reception
where you will have the opportunity to talk to numerous companies from
the biotech, health and consultancy sector!

📩 You can find the subscription link here:

https://www.aftleuven.be/events/medtech-convention/
Some key essentials to remember:

👉 When? 16/11/2021
👉 Where? KU Leuven University Halls
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Spelletjes

Zweedse Puzzel
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Zoek de schrijffouten
Afgelopen week zijn deze twee personen naar een galabal gegaan.
Rond 6u 's ochtends hebben we deze mail ontvangen in onze mailbox. Begrijp jij wat ze ons willen zeggen?
Verokapot & strontzathias
Het beloofde een moiaz avont te wordden .twas geene miniboittbbtwas geen
laxiboit, tdas het balninngent. De mjziekn gonsde door ozn elivjeamen m. Er was
eennkerel in bote bast, niemand wizt wij hyu was. Mathiasbheegt een hoestje
(al 7 weken). Karl waq schijteloe. Bij leke brug gind ge cava naarbdent teit ol ee
mond. Het was lekker.
6/11/21 - Schralabal

Raadsel van de week
Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen
deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen
thuis.
Hoe is dit mogelijk?
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 Joren De Gruyter en mag zijn prijs komen ophalen
op Blok 6!

