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O3 het bakske.O3 het bakske.
Hoi lezers! De derde week van het academiejaar gaat weer van start en de activiteiten 
voor deze week zijn weer rijkelijk aanwezig! Van sport zoals wakeboarden tot een 
sushiworkshops, er is voor ieder wat wils! Hopelijk zit er wat voor jou tussen! 
Veel leesplezier van het hele commu team!



PRAESES- EN VICEWOORDJE
Praeseswoordje

Goeiemorgen, middag of avond

Welkom in de derde week van het academiejaar! 
Zelf heb ik het gevoel dat de eerste twee weken 
van een semester aanvoelen alsof het een paar 
minuten is, maar er ook zoveel gebeurd dat het 
2 maanden zouden kunnen zijn.

Vorige week was langs onze kant vooral 
gedomineerd door onze aanwezigheid op Alma 
3 door Project L en het was een gigantisch 
succes! Als een echte burgie kon ik niet anders 
dan gefascineerd zijn door de lasers die de lucht kleur gaf.

Volgende week zullen we het gewicht van onze werking weer wat meer 
opschuiven naar de campus. Met de zomerbar die deze week op de C2OO 
plaatsvind, toveren we de campus om naar een heuse chillplek. Ook zal 
op dinsdagavond de toekomst van onze bachelor besproken worden op de 
campus. 

Om af te sluiten (en aangezien) ik het zelf bijna uit het oog was 
verloren, geef ik een reminder om uw ISP in te dienen voor woensdag! 
Dat is een deadline die je niet wilt missen. Ook is het misschien het 
moment om te bekijken of je vakken hebt waar je groepspartners moet 
vinden en of je labo’s hebt.

Tot snel!
Lars Wouters
Praeses VTK 2O22-2O23

Vicewoordje

Voila se, het eerste grote evenement van het 
jaar is al achter de rug! Het was echt weer een 
spetterende editie van Project L, eentje om 
nooit meer te vergeten. 
Ik ben enorm trots op de praesidiumleden van 
alle organiserende kringen die hier dag en 
nacht aan hebben meegewerkt. Een samenwerking 
zoals deze gebeurde nog nooit eerder (en al 
zeker nooit zo vlot).
Na een weekendje bij te slapen en lesjes in 
te halen zijn we ook weer helemaal klaar om 
jullie deze week te voorzien van spijs en vertier! Hopelijk komen we 
elkaar deze week nog eens tegen op de zomerbar, het Theokot of ‘t ElixIr 
natuurlijk!

Kusjes,
Robin Wroblowski
Vice-Praeses VTK 22-23
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‘t ELixIr
ZO 22uOO-O6uOO 
MA 22uOO-O6uOO
DI 22uOO-O6uOO
WOE 22uOO-O6uOO
DO 22uOO-O6uOO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

CURSUSDIENST
ZO GESLOTEN
MA 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
DI 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
WOE 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
DO 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

THEOKOT
ZO GESLOTEN
MA 1O:3O-18:OO
DI 1O:3O-18:OO
WOE 1O:3O-18:OO
DO 1O:3O-18:OO
VR 1O:3O-18:OO
ZA GESLOTEN

Liefste studentjes, tweede week van de 
cursusdienst zit erop. Heb je je boeken nog 
steeds niet kunnen afhalen? Geen probleem 
deze week kan je deze ook ophalen. Op de 
site zijn er nog tijdsloten, waarmee je kan langskomen in de CuDi. 
https://www.vtk.be/en/registration-shift/ 

Voor verdere vraagjes kan je altijd sturen naar cursusdienst@vtk.be

BROODJE VAN DE WEEK: Het broodje van deze week is met hummus, avocado, 
rucola, feta en komkommer.

Je kan je broodje vanaf 12u ‘s middags afhalen na online reservatie op 
de vtk site: https://www.vtk.be/nl/shop/
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MA 1O/1O-DO 13/1O: Open trainingen IFB  
@ Exacte locatie zie Facebookevenement

-> Ben jij een een echte teamspeler? 
-> Kan je goed overweg met een bal? 
-> Wil jij de eer van VTK sportief verdedigen? 

Dan zijn de IFB balsportcompetities zeker iets voor jou! IFB staat 
voor Interne Facultaire Beker. Dit is een competitie waarbij vele 
Leuvense kringen het tegen elkaar opnemen om de beker thuis te halen 
in enkele balsport toernooien, namelijk basketbal, volleybal, zaal- en 
veldvoetbal.
Wil je al een keer kunnen proberen of het wel echt iets voor jou is, 
kom dan zeker af naar de Open Trainingen! Deze zijn vrijblijvend om er 
gewoon eens van te proeven! Het trainingsschema is zowel op onze site 
(vtk.be) als onze facebookgroep terug te vinden!

ELKE MA-DO: Looptrainingen 
@ Ingang atletiekpiste | 2Ou3O 

Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de mooiste beker 
van Leuven te bemachtigen.Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten 
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben. 
Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een 
looptraining voorzien. Iedereen is welkom! Onafhankelijk van je sportief 
niveau of snelheid. Tijdens elke training zal er de keuze zijn tussen 
een intervaltraining op de piste, een rustige korte duurloop en een 
langere snellere duurloop.

Na elke training is er ook de mogelijkheid om jezelf te testen op het 
rondje van de 24 urenloop en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam 
T-shirt te bemachtigen. Iedereen is dus elke ma/di/wo/do vanaf 3 oktober 
tot en met 2O oktober om 2O:3Ou welkom aan de ingang van de atletiekpiste 
aan het sportkot.

En onthoud: A REAL WARRIOR NEVER GIVES IN!! 

evenementen

DI 11/1O: Beachparty 
@ ‘t ElixIr | 22uOO 

Heb jij ook al heimwee naar die zonnige dagen? Dan heb je geluk! ’t 
ElixIr zorgt op 11 oktober voor het ‘heetste’ feest van het jaar! 
Trek die zwemkleren al maar aan en kom bij ons genieten van wat fris 
vloeibaar genot. Speciaal voor deze gelegenheid delen we ook GRATIS 
Elixir d’Anvers ijsjes uit! Tot dan! Zomerse groetjes xxx ’t ElixIr



DI 11/1O: Debat bachelorhervorming
@ QDV | 19uOO

De faculteit wilt de bachelor in een nieuw jasje steken. Dit zou de 
eerste
grote aanpassing zijn in onze opleiding sinds 2002. Dat wil dus zeggen 
dat
we het programma maken voor de komende 20 jaar! De decaan Peter Van 
Puyvelde en vicedecaan onderwijs Bart Nauwelaers zelf komen hiervoor 
jullie van alle uitleg voorzien! Hierna luisteren we naar al jullie 
frisse ideeën: meer seminaries tijdens de bachelor, recap lessen tijdens 
de blok, elke week een bedrijfsbezoek, keuzevakken in de bachelor... 
Het is allemaal mogelijk!
Voor dit alles tellen we op jullie om talrijk aanwezig te zijn. Hoe meer 
studenten hierover denken, hoe meer jullie de toekomstige duizenden 
burgies en archies een kwalitatieve opleiding geven. Kom daarom allemaal 
zeker af op dinsdag 11/10 om 19u naar het Quadrivium! Bespreek het ook 
met je medestudenten en pak ze zeker mee.
Houd ons zeker in de gaten, want meer informatie komt op facebook in de 
loop van de week en ook nog op de site.
Laat iets weten op onze form (via on.vtk.be/debat_bachelorhervorming of 
scan de qr) en we voorzien je van eten op onze kosten. Ook zonder de 
form in te vullen ben je zeker welkom!
Tot dan!

DI 11/1O-DO 13/1O: Zomerbar
@ Veldje voor 2OOK | 12uOO 

Heb jij ook al heimwee naar die fantastische zomer en verlang jij al 
terug naar chillen in een strandstoel met drankje in de hand? Wel, wij 
zorgen ervoor dat je die boeken even aan de kant kan schuiven en dat 
je nog een keer kan genieten van die zomerkriebels in onze bloeiende 
zomerbar! ️

Op 11, 12 én 13 oktober vormen wij het veldje voor 2OOK om naar een 
zomers paradijs. En daarbij horen natuurlijk frisse pintjes, frisdranken 
en een heerlijk maaltijd met wraps!
’s Avonds worden er steeds leuke activiteiten voorzien, zoals een sushi 
workshop en schaaktoernooi. En zullen er live bandjes aanwezig zijn om 
de sfeer naar een hoger niveau tillen, niet te missen dus! 🎶

WOE 12/1O: PAL-Tutor opleiding
@ TTI | 19uOO 

Ben je geintresseerd om PAL te geven? (of twijfel je nog?) Kom dan zeker 
langs op de PAL Tutor opleiding op woensdag 12 oktober in het TTI. Een 
kleine vormingssessie met alles info over de do’s en dont’s voor PAL. En 
achteraf een heuse receptie ( die uiteraard gratis is)! Afkomen is dus 
de boodschap! Inschrijven kan via : https://forms.gle/f6TDbok7hdJrSWtd9



WOE 12/1O: YERA event - The Road to Net Zero 
@ QDV | 19u3O 

Op woensdag 12 oktober zijn jullie allemaal welkom om 19u3O in het QDV 
voor de eerste lezing van YERA: The Road to Net Zero! Lieve Helsen 
(KU Leuven), Johan Driesen (KU Leuven) en Marc Van Dyck (Erasmus 
Hogeschool Brussel) zullen elk vanuit hun expertise 
(thermische systemen, elektromobiliteit en circulaire 
economie) een licht werpen op de duurzame samenleving 
van morgen! Na de lezing kunnen jullie dit brandend 
actuele thema nog nabespreken met een glaasje cava op 
onze gratis receptie!
Scan de QR-code voor het Facebook evenement!

WOE 19/1O: VTKuisine 
@ TTI | 12u3O-14uOO 

Een nieuwe week, en dat betekent natuurlijk ook een nieuwe uitdaging in 
de keuken! Deze week tover je met VTKuisine een overheerlijke STOOFVLEES 
op je bord. Zoals altijd zijn de pakketten voorzien van een uitgebreid 
recept die nog extra worden ondersteund door een mooie instructievideo. 
Tover je keuken dus ook deze week weer om in een heus sterrenrestaurant 
en geniet van een heerlijke maaltijd. Smakelijk!

Praktisch: Bestellen kan tot maandag 17 oktober 2Oh! Je kan je pakket 
afhalen op woensdag 19 oktober tussen 12h3O en 14hOO in het TTI.

Inschrijflink: on.vtk.be/stoofvlees



12/1O, O8/11 EN O9/11: Workshop LATEX 
@ QDV en Groep T | 2OuOO

DO 13/1O: Doopontmoeting
@ Gebouw De Nayer | 18u3O

Ben je een eerstejaarsstudent of wil je je nog graag bij VTK laten 
dopen? Dan moet je zeker naar de doopontmoeting komen op donderdag 13/10 
om 18u30 aan het grasveld bij de atletiek piste. Als je gedoopt wilt 
worden bij VTK is deelname aan deze activiteit verplicht. Om deel te 
kunnen nemen moet je eerst een doopboekje kopen. Deze zullen verkocht 
worden op 10/10, 11/10 en 12/10 tijdens de middag in het Theokot. 
Wanneer je dit boekje koopt wordt je automatisch ingeschreven voor de 
doop(ontmoeting).

Als je nog vragen zou hebben over de doop(ontmoeting) of je twijfelt 
nog, je mag altijd een mailtje sturen naar doop@vtk.be of een berichtje 
sturen naar Arno Beyers of Julie Vandelaer. Wij helpen je graag verder 
met al je vragen! Hopelijk zien we je terug op de doop(ontmoeting).

— Voor de gedoopte studenten —
Jullie zijn welkom om 20h00 aan de Waaiberg. Jullie kunnen je in 
groepjes aanmelden om mentor van de eerstejaars te worden. Tot dan!



DI 19/1O: Greenhill Capital x VTK: Engineering 
meets Finance @ QDV | 19uOO

Binnen onze opleiding wordt er weinig aandacht besteed aan de financiële 
wereld. Toch merken we dat er een heel wat studenten zijn die hier 
wel interesse in tonen. Speciaal voor hen organiseren wij samen met 
Greenhill Capital een lezing rond beurzen en beleggingen.
In totaal zullen er vier sprekers langskomen. De eerste twee sprekers 
zullen wat meer vertellen over het economische aspect van beleggen. 
Vervolgens komen de resterende sprekers de implementatie van AI in de 
beurswereld verduidelijken. 
Na de lezing volgt er een gezellige receptie met lekkere hapjes en 
drankjes waarbij je de mogelijkheid hebt om nog vragen te stellen en 
wat bij te praten.

Andere sprekers:
- Patrick Casselman, Head of Equity Specialists
- Nico Achtsis, Product Manager data producten
- Gilles Jacobs, doctoraat Machine Learning & Natural Language Processing

DO 13/1O: BR Launch 2 
@ QDV | 18u3O-23uOO 

Met het einde van je universitaire carrière in zicht is het tijd om na te 
denken over het spannende nieuwe hoofdstuk in je leven. We verwelkomen 
jullie graag op 13/1O op onze BR Launch 2 waar je met een verfrissende 
cocktailworkshop enkele potentiële werkgevers kan ontmoeten!
Tijdens de BR Launch woon je presentaties bij van verschillende bedrijven 
uit verschillende sectoren. Hier kan je al je eerste stappen nemen 
richting je droomjob. Aansluitend op deze interessante presentaties kan 
je ook genieten van onze cocktailworkshop. Gedurende de workshop, maar 
ook tijdens het diner en de receptie achteraf, kan je op informele wijze 
de deelnemende bedrijven leren kennen en netwerken.

Inschrijving: https://on.vtk.be/brlaunch2

MA 17/1O: Voorstelling startbaanenquêtte
 @ Aula campus Groep T | 18u3O

Hoe geef je je carrière een vliegende start? Hoeveel verdien je als 
startende ingenieur? Wanneer begin je best te solliciteren? Krijg je 
sowieso een bedrijfswagen? Wat verwachten de bedrijven allemaal van 
jou? Hoe ziet de arbeidsmarkt er vandaag uit en welke trends tekenen 
zich af voor morgen? Deze en tal van andere vragen komen aan bod tijdens 
de voorstelling van de startbaanenquête die de ingenieursvereniging ie-
net uitvoerde bij recent afgestudeerde ingenieurs. Tijdens het debat 
gaan deskundigen uit het bedrijfsleven dieper op de resultaten in en 
kun je vragen stellen.

Inschrijven: https://www.ie-net.be/civicrm/event/info?id=3149



DI 25/1O: VTK @ 24 urenloop 2O22
@ Atletiekpiste sportkot | 2OuOO

A TRUE WARRIOR NEVER GIVES IN! Dit jaar zullen wij met VTK op de 50e 
editie van de 24 urenloop de beker heroveren. Hiervoor hebben we jullie 
hulp nodig! Wees dus zeker met z’n allen aanwezig om onze lopers aan te 
moedigen. Enkel en alleen dan kunnen wij Apolloon onder tafel lopen! 

Kom dus zeker massaal in blauw-gele kledij supporteren. De grote strijd 
zal plaatsvinden op het sportkot 25 en 26 oktober. Laat dus zeker jullie 
mooiste zangstemmen horen! DIT IS ONS JAAR! <333

WOE 26/1O: Mckinsey & Company - KUL Exclusive 
event  

Are you a Ba3, Ma1 or Ma2 student at KUL and you want to get to know our 
consultants in an informal setting and discuss career opportunities?
Join us for a fun activity, followed by dinner and networking drinks 
with consultants and other selected students in Leuven. 

Learn more and apply by October 26, via https://lnkd.in/eNP94_t3



Interne competities

Dit jaar bieden we binnen VTK een competitie aan in voetbal, padel, 
badminton, trefbal en frisbee (samen met LBK). Schrijf je dus samen met 
een ploegje in om kampioen van VTK te worden! Zorg wel dat je zeker 
genoeg reservespelers in je team hebt:

Voetbal:  5 tegen 5
Padel:   2 tegen 2
Badminton:  2 tegen 2
Trefbal: 6 tegen 6
Frisbee:  7 tegen 7

Stel dus snel je team samen want deze week komt de inschrijvingslink 
online!
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Uitnodiging Discordserver

Liefste burgies

Jullie zijn van harte welkom op onze onofficiële discordserver. In deze 
chatroom kan je bijkletsen met je studiegenoten, gebruik maken van 
vakspecifieke kanalen,
spraakkanalen betreden en nog veel meer.

De server is een dynamisch concept met als missie het toegankelijker maken 
van informatie die nuttig kan zijn bij je studie, zoals oplossingen voor 
bepaalde oefeningen, een kalender voor VTK-gerelateerde activiteiten en 
is steeds open voor suggesties.

Vanaf dit jaar werden ook masterkanalen aangemaakt zodat ook de 
masterstudenten een centraler communicatiemiddel ter beschikking hebben.

Aan de hand van semester specifieke rollen kan je gemakkelijk irrelevante 
chatrooms wegfilteren.

Je kan je altijd richten tot de beheerder of administratoren bij 
eventuele vragen.

Kom zeker een kijkje nemen via de QR-code!
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Oproep mememakers

Ben jij de grapjas van de familie, ben je een zelfverklaarde stand-up 
comedian en maak je zo nu en dan al eens een meme die menig burgie wel zal 
smaken? Dan zoeken we jou! Mail je beste memes door naar communicatie@vtk.be 
en wie weet verschijnt jouw meme volgende week wel in het Bakske! 

PS De lat ligt zoals je aan onderstaande memes kan merken niet zo heel hoog 
dus aarzelzeker niet om je creaties door te sturen ;)
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Social Media

    WEBSITE 

De website verzamelt alle info die je nodig hebt. 
Hier vind je alle evenementen, jobadvertenties, 
foto’s, Bakskes, Ir.Reëels ... Ook kan je via de 
site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot 
reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te 
komen shiften!

     INSTAGRAM 

Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de 
afgelopen evenementen in het licht te zetten en je 
af en toe een blik achter de schermen of tijdens 
een evenement te geven. Volg ons dus zeker op Insta 
als je op de hoogte wilt blijven en je graag leuke 
sfeerfotootjes ziet passeren!

     FACEBOOK

Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de 
hoogte van alle evenementen! Hier zal je naast de 
Bakskes, de foto’s van de afgelopen evenementen en 
andere nuttige informatie kunnen vinden. 

     TIKTOK

Blijf helemaal up-to-date en volg ook ons TikTok-
account @vtkleuven! Hier ontdek je allerlei leuke 
filmpjes van activiteiten, het praesidium ... Op 
TikTok kan je de sfeer van VTK opsnuiven!
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Cantusweetjes van de week

Werkgroep cantus

Commilitones

Week 3, en gelukkigerwijs is er deze week 
opnieuw een cantus van onze eigen kring 
VTK. Nu, een cantus, hoe komen we tot het 
punt van vier uur lang liederen zingen 
onder kameraden en de zaal te verlaten 
met hese stem en volle maag?  De naam 
cantus zelf komt, zoals je allemaal 
waarschijnlijk wel zou kunnen raden, van 
het latijn. Cantus betekent letterlijk: 
zang! En laat dat nu het leukste aan een 
cantus zijn!  Het fenomeen dat een cantus 
is, is ontstaan in de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw. In die 
jaren bloeide het Vlaamse clubleven en 
studentenleven erg op. Dit onder invloed 
van de Vlaamse beweging die op dat moment radicaliseert. Denk maar 
aan de voorloper van ‘Leuven Vlaams’, een Vlaamse beweging die aan de 
grond lag van de splitsing tussen de vlaamse katholieke universiteit 
KU Leuven, en de franse tegenhanger Université catholique de Louvain. 

De vlaamse clubs hadden echter nog geen uniforme manier van samenzang. 
Elke club had namelijk zijn eigen gebruiken, zijn eigen regels en 
ook hun eigen liederboek. Er heersde een totale wildgroei van het 
studentenleven zonder enige vorm van discipline en regels. 

Dan komt Edmond de Goeyse in beeld, oud-preses van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond ( KVHV ) en onder velen de vader van de cantus 
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genoemd. Hij was diegene die de warboel en wanorde onder de clubs 
verzamelde en bundelde tot een tiental pagina’s aan regels en vaste 
gebruiken, onder velen nu gekend als de blauwe pagina’s. Bij het maken 
van deze regels baseerde de Goeyse zich naast de vlaamse clubs, ook op 
de duitse gebruiken van het bierconvent.  
Dit is ook de reden waarom het KVHV Leuven  
al jaren de publicator is van de Leuvense 
studentencodex.
In de Jaren zestig zijn meer en meer 
kringen het gebruik van de cantus beginnen 
overnemen. De strenge regels opgesteld 
door de Goeyse werden eerder richtlijnen, 
aangezien deze waren opgesteld voor 
cantussen met vaak niet meer dan enkele 
tientallen deelnemers, en niet voor grote 
cantussen met honderden zoals we die dezer 
tijd in de Waaiberg allemaal kennen. 

De volgende keer dat je op een cantus de 
codex nog eens openslaat, denk dan aan de rijke geschiedenis die dat 
stinkende boekje met zich meedraagt!

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
Matthieu L, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be 
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Huisdieren op kot?

Leuven kan eenzame plek zijn voor een burgie. Daarom zoeken steeds meer 
mensen naar een study buddy, iemand die er altijd is en je nooit in de 
steek laat. Vandaag onderzoeken we welk huisdier ideaal is voor jou!  We 
vergelijken de populairste kot-huisdieren, en geven je zelfs een zotte 
naam als inspiratie voor je toekomstige soulmate.

Vis (André)
Blub … deze wijze woorden vloeien dagelijks uit 
de mond van deze zwemkampioen. Diepe conversaties 
gegarandeerd, en prachtig om naar te kijken!

Kolibrievlinder (yes this is real)
Is het een vogel? Is het vliegtuig? Nenee het is een 
vlinder! Dit huisdier lijkt verbazingwekkend hard 
op een kolibrievogel, maar vergis je niet, het is 
daadwerkelijk een vlinder in disguise! Een beetje 
zoals archies, bijna een burgie maar toch weer niet;)
Ondanks deze identiteitscrisis is de kolibrie 
prachtig om naar te kijken. Flappert liefelijk heen 
en weer, pas alleen op waar je gaat zitten!

Tijger
Kom met deze bad girl aan in de Fak en je bent de 
held van de party! Iedereen schreeuwt je naam bij 
aankomst, mensen zullen je nog voor lang onthouden! 
Op kot lekker knuffelen met deze pluizebol, en eet 
al je huiswerk met plezier op

Cactus
Ideaal voor mensen die weinig tijd hebben. Heeft 
niet veel aandacht nodig, lichtjes prikkelbaar, maar 
geniet van de rustvolle stilte!

Als je nog steeds niet overtuigd bent, ga dan voor een archie. They 
sweet, luisteren flink en zijn getraind in het gezaag van burgies aan te 
horen. Als je een archie bent, neem je best iemand van Ekonomika ofzo.
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Naam 
Taak binnen VTK 
 
Geboortedatum 
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens 
Richting en jaar  

Lievelings...
Drankje  
Late night snack 
Serie (atm) 
Kleur 
Kinderprogramma 
Dier 
 
Vak 
 
Film 
 
 
Boek 
 
Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland 
Ochtend of avondmens? 
Later wil ik worden 
Hiervoor mag je me wakker maken 
Lust ik echt niet

siemen

O8-O6-2OO1
tOngeren

grOepscOOrdinatOr 
cultuur

3,3333333333333
eerste master
werktuigkunde

bOk

hOuse Of the dragOn

samsOn en gert

ven alles)

de val - matthias m.r.  declercq

kapsalOn

geel

waterbeertje (die beesten Overle-

ik kijk amper films, ik kijk liever naar 

mechanica iii (vOnd het zO leuk dat ik 
het een paar keer extra heb gedaan)

het laatste anderhalf uur van het wk 
wielrennen 2O22 vOOr de zOveelste keer

bOdy paint - arctic mOnkeys
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Revue, wat is dat?
Elke zichzelf respecterende kring heeft een revue, een totaalspektakel waarbĳ met de proffen de spot wordt
gedreven. Zoals het VTK betaamt is de onze veruit de meest hilarische en tegelĳk de meest spectaculaire.
VTK Revue bestaat uit een horde studenten die elk jaar waanzinnig hard gaan om deze voorstelling in elkaar
te steken zodat onze Revue de beste blĳft! En daar kan jĳ één van zĳn!
Zo is er een groep acteurs die op de meest komische wĳze de proffen vertolken, en een groepmuzikanten
die met de deskundige hulp van techniek klaar zĳn om jullie oren (en soms ook ogen) van bovenmenselĳk
genot te voorzien. De sgreivers denken dan weer dat ze de grappigste thuis zĳn, volledig correct ook,
zĳ zorgen er namelĳk voor dat als wĳ in de welkomstgids zetten dat de voorstelling hilarisch is, deze ook
effectief voor ongecontroleerde samentrekkingen van het middenrif kan zorgen. Voor wanneer de sgreivers
dan weer de inspiratie ontbreekt, is er altĳd nog dans die ongetwĳfeld jullie blik op het podium zal gevestigd
houden, just ask de mensen die vorig jaar kwamen kĳken ;). Ten slotte zĳn er nog een aantal andere delen
van Revue die de revue nog niet gepasseerd zĳn, zoals textiel die iedereen van prachtige kleding voorziet,
catering die onze magen ronder dan rond houdt, IT die er voor zorgen dat de qr-code hieronder effectief
naar een website leidt, decor die elk jaar het podium meer gestoord aankleedt dan het jaar ervoor en tot
slot ook promo, die hun grafische skills gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand vergeet wat Revue
is, en hun uiterste best doen om dit tekstje wat van humor te voorzien.

Revue, wat is dat?
Pas op: sommige bollekes zĳn valstrikken!
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Kom erbĳ!
Geïnteresseerd en wil je meedoen?
Of ben je nog aan’t twĳfelen en heb je vragen?

→ Stuur ons zeker een mailtje naar revue@vtk.be of
een persoonlĳk berichtje via een van onze social media @vtkrevue!

Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok: @vtkrevue





Raadsel van de week:
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen 
en stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Professor Von Der Wallen stelt voor om een open vraag toe te 
voegen aan de ijkingstest, die gericht is op het creatief 
wiskundig denkvermogen van die toe- komstige studenten. De 
vraag leest als volgt: Je krijgt twee dobbelstenen. De ene is 
een gewone teerling, maar op de andere staan nog geen cijfers 
aangeduid. Welke cijfers schrijf je op de zes zijden van de 
tweede dobbelsteen, opdat de kans dat een getal geworpen 
wordt, gelijk is voor alle getallen die geworpen kunnen 
worden?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €2O.

De winnaar van het vorige raadsel was Florian De Smedt! Je mag je prijs komen 
afhalen op Blok 6! Voor de geïnteresseerden, het antwoord op het raadsel van 
vorige week was:
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1O/1O

13/1O

11/1O 12/1O
donderdagdonderdag

dinsdagdinsdag woensdagwoensdag

12uOO Zomerbar
 @Voor 2OOK 
17uOO Doopontmoeting
 @Gebouw De Nayer
18u3O BR Launch 2
 @QDV
2Ou3O Looptraining
 @Atletiekpiste

18uOO Speeddate
 @Theokot
2Ou3O Looptraining
 @Atletiekpiste

 

12uOO Zomerbar + Schaak  
 toernooi (18uOO)
 @Voor 2OOK
12u3O VTKBureau
 @ELEC B91.2OO
12u3O Afhalen VTKuisine
 @TTI
14uOO SVDM: Wakeboarden
19uOO  PAL-tutor opleiding
 @Kasteel
2OuOO Ik goa zwemmeuh
 @Waaiberg
2Ou3O Looptraining
 @Atletiekpiste

12uOO Zomerbar
 @Voor 2OOK 
18uOO Sushiworkshop
 @Voor 2OOK
19uOO Bachelorhervorming
 @QDV
2Ou3O Looptraining
 @Atletiekpiste
22uOO Beachparty
 @’t ElixIr


