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     Beste lezer

We zijn week vier ondertussen en het semester is stevig op gang gekomen. 
Hopelijk heb je afgelopen week kunnen genieten van het zonnetje. Zoek deze 

week een rustiger plekje op en geniet behalve van het zonnetje ook van dit volgend 
Bakske, met veel liefde samengesteld.

Zonnige groetjes
De Redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 PeMe Gezelschapsspelletjesavond Discord

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Ergens	in	Leuven

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Ergens	in	Leuven

20u00 Wekelijks loopje Blok 6
	 Treasure	Hunt	 Heverlee

	 Treasure	Hunt	 Heverlee

	 Treasure	Hunt	 Heverlee

	 Treasure	Hunt	 Heverlee

	 Treasure	Hunt	 Heverlee

09u00 Jobfair Online (Graduateland)

14u00	 VTKuisine:	Hamburgers	 In	uw	kot!



Praeseswoordje
Ieder jaar opnieuw breekt er een dag aan gevuld met nostalgische 

gevoelens en spanning. Met name bij alle laatstejaars die deelnemen 
aan de Jobfair. Op geen enkele manier krijg je zo hard voorgeschoteld 

dat het studentenleven op zijn einde loopt en dat het werkleven staat 
te popelen om te beginnen. - Nu alle gekheid en meligheid op een stokje, 

ik moet toch nog een jaar thesis schrijven dus heb ik dat toch weer slim 
een jaartje uitgesteld die dag. Desalniettemin is het een verruimende ervaring 

om eens deel te nemen. Te proeven van hoe het er aan de andere kant van ‘de 
muur’ eraan toe gaat. - Of ik die verwoording schaamteloos gestolen heb van de 

beleidstekst van Van Puyvelde? Misschien.
Voor velen onder jullie zijn we zover nog niet. Dus moest je nog niet geïnteresseerd 
zijn in de Jobfair dan kan ik je wel iets anders aanraden, of beter gezegd Thomas 
- het zonnetje in huis - Smolders kan jullie iets aanraden: “Kom buiten nu het 
beter weer wordt, spreek eens af met vrienden en verlies de moed niet. Er is licht 
aan het einde van de tunnel. Betere tijden in het vooruitzicht.” Betekent dit dat je 
met al je vrienden in het Stadspark moet gaan zitten? Ne, wel een aanbeveling om 
de verschillende groene plekken die Leuven en omstreken telt te ontdekken. Een 
kleine selectie van ‘Niet ver en toch de moeite waard om naartoe te gaan’: Abdij van 
het Park en Provinciedomein in K-Lo.
Om af te sluiten wil ik het hebben over de oogappels van ons allemaal, de 
eerstejaars. - Thanks Enes voor de naam. - Ik had als kleine uk altijd het gevoel 
dat veel van ‘het pad’ geëffend was door de ouderejaars: Burgieclan puilde uit van 
de hulpmiddelen, de wiki’s stonden vol tips en tricks, altijd een helpende hand 
paraat … Nu ben ik de ouderejaar waar de nieuwe generatie op steunt. Ik nodig jullie 
die zich ook al ouderejaar voelt uit om ook PAL te geven, de Discord te joinen en 
sporadisch een vraag te beantwoorden of je oude samenvattingen op Burgieclan te 
zetten. Abri out x

Abraham	Belderbos
Praeses	VTK	2020-2021

Vicewoordje
Wauw, wat een prachtig weer was het plots? Het contrast kon niet groter zijn: het 
ene weekend dartel je door de sneeuw en haalt iedereen zijn verstofte schaatsen 
boven, het andere gaan we met een fris pintje in de zon zitten en voelt de zomer 
plots zo heerlijk nabij. Ook doorheen de week konden we nog met volle teugen 
van dat prachtige zonnetje genieten. Laten we daarbij wel corona niet volledig uit 
het oog verliezen en het wat veilig aanpakken? Zo kunnen we nog lang blijven 
genieten van die zon en een fris pilsje 🙂.
Wil je nog net iets meer een vakantiegevoel? Dat kan! Doordat alle lessen 
zich op het wereldwijde web afspelen kan je in principe van overal je 
lessen volgen. Ik en mijn vriendin besloten dat met dit weer een verlaten 
grasveldje van een Waalse boer de ideale plek was 😃 Een dikke aanrader! 
Slechts enkele extra voorwaarden: een goede 4G verbinding ter plaatse 
en voldoende powerbanks meenemen. Als dat wat moeilijk is leidt 
ook een vrolijke camping tot groot succes! Wat te vermijden? Een 
net bemest grasveld, dat was toch net even minder 😉.

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses	VTK	2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN	 								18u00	-	19u00	 GESLOTEN 

Dinsdag    GESLOTEN	 								18u00	-	19u00	 GESLOTEN 

Woensdag    12u00	-	14u00				12u30-14u00	&	18u00-19u00	 GESLOTEN 

Donderdag    12u00	-	14u00								12u30	-	14u00	 GESLOTEN 

Vrijdag         12u00	-	14u00								GESLOTEN	 GESLOTEN	
    

Hoe vol is hou vol?
Na een lang en moeilijk eerste semester, met als kers op de 
taart een nog vermoeiendere examenperiode is het tijd om 
elkaar eens wat nieuwe energie in te blazen! Vraag aan elkaar 
hoe het gaat, laat aan elkaar weten hoe het gaat! Van de ene 
mood in de andere, van wenen naar lachen, van zucht naar 
glimlach; dat alles is helemaal prima en eigenlijk ook helemaal 
normaal voor ons allemaal. Hoog tijd dus om dat eens te 
centraliseren en daar gewoon samen - coronaproof uiteraard 
- rond in actie te komen.

Niet de zoveelste campagne waar wij zeggen dat het wel goed komt, maar net het 
omgekeerde: jullie die laten weten wat jullie denken, wat jullie willen, wat jullie stoort, 
wat jullie niet stoort, wat jullie hopen, wat jullie dromen… We toveren Heverlee om in 
een levensgroot MoodBoard waarin je kan rondwandelen in te kijken en lezen en maar 
ook zelf te schrijven, te vouwen, te tekenen, te poseren. Een dynamisch museum waar 
je kan mee-leven, kan her-leven, je kan uit-leven maar ook nog eens iets te be-leven! 
De voorbije week zijn er allerlei initiatieven als paddenstoelen uit de grond gekropen; 
dynamisch aangepast op HOE jij je voelt. 

Kijk eens rond in het Arenbergpark en ontdek de kraanvogels, klaagmuren en fotokaders 
verspreid over het park. We hebben jullie nodig om dit mee groots te maken. Laten we 
dit ook gebruiken als een krachtig signaal van ons studenten uit naar de buitenwereld. 
Meer informatie kan je vinden in het algemeen Facebookevent via bovenstaande 
staande qr-code. Verenig u onder de hastags #houVol #HoeVol #TeVol (aan te passen 
op hoe jij je voelt 😉).
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Events

DI 2 & DO 4: De Bakfiets van VTK |	Ergens	in	Leuven!

Week	vier	van	het	semester	en	wie	is	daar	weer?	De	bakfieeeeeeets!	Dinsdag	en	
donderdag	zal	doorheen	de	dag	een	foto	van	onze	prachtige	Bakfiets	op	Facebook	
en	Instagram	verschijnen,	die	toont	waar	in	Leuven	hij	op	dat	moment	vertoeft.	
Wie	de	ultrageheime	locatie	ontdekt	en	de	bakfiets	als	eerste	kan	bereiken,	wint	
een	mooie	prijs.	Allen	daarheen!

WO 3: PeMe Gezelschapsspelletjesavond | 20u00 | Discord

Is	het	ook	weer	een	hele	tijd	geleden	dat	je	je	peters,	meters	of	je	kindjes	hebt	
gezien? Nu is het moment om nog eens samen te komen! Neem je kindjes 
mee naar de discord om nog een avondje gezellig te chillen. De link komt in het 
evenement. (Tip: download al enkele spelletjes op voorhand op je GSM)

WO 3: VTKuisine: Hamburgers met nacho's |	In	uw	kot!

Wist	 je	 dat	 hamburgers	 niet	 alleen	 lekker	 zijn	 na	 een	 avondje	 stappen,	maar	
dat	je	die	ook	helemaal	zelf	kan	maken?	Blijkbaar	wel,	want	na	een	spannende	
stemming voor het volgende gerecht heeft de hamburger vol glorie gewonnen! 
Jazeker, bestel een pakketje en maak een lekkere hamburger met nacho's en 
ontdek	dat	een	hamburger	ook	wel	gezond	kan	zijn!	Voor	de	veggies	voorzien	we	
speciaal	ook	een	vegetarische	hamburger	natuurlijk!

*	Prijs:	1	pers:	€5	//	2	pers:	€7

*	Deadline	bestellen:	2/03,	22u

*	Levermoment:	woensdag	3/03,	14-18u

*	Bestellink:	on.vtk.be/eetbox



Events

MA 8: 1001 Gedichtjes: wedstrijd |	 Wedstrijd	 |	 In	 je	
creatieve,	dromerige	hersenspinsels

Is	 al	 dat	 wandelen	 niets	 voor	 jou?	 Of	 krijg	 je	 er	 net	 inspiratie	 van	 om	 je	
gedachten	neer	te	schrijven?	8	maart	start	onze	gedichtenwedstrijd.	Tijd	om	je	
creatieve zelf helemaal los te laten gaan en je spinsels te delen met de wereld! 
De	winnaars	van	de	gedichtenwedstrijd	worden	gepubliceerd	 in	onze	laatste	
Ir.Reëel. Veel inspiratie gewenst!

DO 11: Quizzen puur op gevoel

Ooit	al	eens	gedacht	“nah,	quizzen	das	niks	voor	mij”?	Ooit	al	eens	een	quiz	
geweigerd	met	“daar	ben	ik	niet	slim	genoeg	voor”?	Ooit	al	eens	tijdens	een	
quiz beseft “zoveel kennis heb ik nu ook weer niet”? 

Verwijder	die	slechte	ervaringen	maar	uit	 jullie	geheugen,	schrap	al	die	“ooit	
al	 eens’en”	 voorgoed!	 Het	 is	 tijd	 voor	 iets	 nieuws!	 Een	 quiz,	 zoals	men	 het	
nog nooit eerder gezien heeft. Waar geen grootse kennis voor nodig is. Basis 
levenservaring, goed gezelschap en een geluksdag is alles wat een team nodig 
heeft om de overwinning binnen te halen. Zien, ruiken, horen, proeven, voelen 
gecombineerd in een online event?! Jaja, “Quizzen puur op gevoel” heeft het 
allemaal! Nog niet overtuigd? Bovenop al die zingevende tuigen brengt geluk 
een extra twist!

MA 1 - VR 5: Walk with a stranger: Geocache edition

Vind	 jij	 het	 ook	 zo	 moeilijk	 om	 in	 deze	 tijd	 nieuwe	
mensen te leren kennen? Ben je al dat binnen zitten 
beu? Heb je zin om eens een frisse neus te halen? 
Schrijf	 je	dan	 in	voor	Walk	with	a	stranger:	Geocache	
edition!	 Dan	 zoeken	 wij	 een	 leuke	 wandelbuddy	 uit	
een momentje dat voor jullie beiden past. We geven 
enkele leuke geocaches mee als suggestie om er een 
avontuurlijke	wandeling	van	te	maken.

MA 1 - VR 5: Write to a stranger

Ben	 je	die	wandelingetjes	helemaal	beu?	Dan	zijn	we	
hier	nu	ook	met	een	alternatief,	namelijk	'Write	to	a	stranger'.	Vul	de	form	in	het	
Facebookevenement	in	en	wij	brengen	je	in	contact	met	iemand	om	mee	te	
mailen	of	een	briefwisseling	mee	op	te	starten!	Schrijf	je	in	en	dan	is	het	
met beide voetjes omhoog wachten tot we'll keep you posted.



Events

MA 1 - ZO 14: Treasure Hunt

Ben	 jij	 een	 echte	 speurneus?	 Wil	 je	 je	 ingenieurshersenen	 eens	 loslaten	 op	
raadseltjes? Of heb je gewoon zin om nog eens iets te doen met je vrienden? 
Kom dan lekker gezellig meedoen aan onze treasure hunt en maak kans om 
super	leuke	prijzen	te	winnen	zoals	een	tafeltennis-	of	badmintonset,	een	bier-	of	
bierbrouw-pakket	en	nog	veel	meer	drank-	en	sportprijzen!!	

Op	1	maart	zal	in	het	Facebookevenement	een	QR-code	gedropt	worden	waarmee	
jullie jezelf kunnen registreren. Vanaf het moment dat jullie dit doen begint jullie 
tijd	te	lopen	en	krijgen	jullie	jullie	eerste	raadsel.	Dit	zal	jullie	naar	een	plek	sturen	
waar jullie de QR-code voor het volgende raadseltje kunnen vinden. Vind zo 
snel	mogelijk	 de	 locatie	 van	 de	verborgen	 schat,	 zijn	 jullie	 bij	 de	 10	 snelsten?	
Dan	 kunnen	 jullie	 één	van	onze	mega	 leuke	prijzen	winnen!	Hou	 je	 tijdens	dit	
evenement	natuurlijk	wel	aan	de	geldende	corona	regels!	



Berichten

VTK start zijn eigen blog! SOS Seks in de maak...

Mis jij ook de ‘seks, mind and body’ van de Joepie? Vraag je je soms af wat één 
of ander seksgerelateerde activiteit nu juist inhoudt, maar durf je het niet aan je 
vrienden te vragen of biedt de vertrouwde Google-zoektocht geen antwoorden? 
Heb je een relatie- of seksprobleem waarmee je bij niemand terecht kan of kan je 
simpelweg geen goed advies vinden? Of wil je gewoon graag je hilarische verhalen 
kwijt à la en-toen-wandelde-mijn-papa-dus-de-kamer-binnen? 

SOS Seks biedt jullie dé oplossing! Vanaf woensdag kan je via een form al je 
vragen, opmerkingen en verhalen anoniem insturen. Ons seksgoeroe’s bekijken 
de inzendingen nauwkeurig, gaan op onderzoek uit en bezorgen je een antwoord 
of reactie op je inzending via onze blog op de vtk-site! Elke week wordt al deze 
sappigheid nog eens verzameld in het Bakske, tenzij je dit als inzender niet wil. 

Om helemaal in het thema te blijven, organiseert VTK hierbovenop een pikante 
online Upperdareavond, waar iedereen welkom is! We'll keep you posted, via de 
Facebook- en Instagrampagina van VTK... 



Digital Masterclass Deloitte

Event voor studenten met een interesse in technologie. Tijdens het virtuele event 
wordt meer duiding gegeven over Deloitte als werkgever, de jobmogelijkheden 
binnen onze Technology departementen en wordt de kans geboden om kennis te 
maken met collega’s en hun expertise domein uit verscheidene teams.

Berichten





Flowchart: Wat te doen in
plaats van studeren?
(uitstellen voor beginners)



boitten met je bubbel!

online^

=> aka wenen omdat dit 
allemaal niet gaat. (F)



WG Redactie

Waarom wilt niemand met materiaalkunde spelen?
Materiaalkunde is de meest exclusieve richting in onze bachelor. Niet zozeer 
omdat er hogere eisen zijn dan andere richtingen, vooral omdat niemand nog maar 
overweegt om zich bij dat departement te betrekken.

Persoonlijk ben ik vanaf mijn vroege jeugd volledig verliefd op materiaalkunde, 
en kan ik me dus moeilijk inbeelden hoe het moet zijn om in zo’n trieste, 
materiaalkundeloze wereld te leven. Graag gun ik onze eerstejaars dan ook het 
genot om deze specialisatie aan te gaan en geef ik ze met plezier een duwtje in de 
juiste richting. Zie hier mijn poging om materiaalkunde iets sexyer te maken.

Materiaalkunde is booming business. Je hoort een professor al wel eens benadrukken 
hoe alles gemaakt is van materialen, wel, dat blijkt te kloppen. Het bedrijf Materialise 
(waar	onze	eigenste	Jos	Vandersloten	al	sinds	2007	directeur	is)	is	het	laatste	jaar	
verdubbeld in waarde. Dit is analoge groei met vele halfgeleiderproducenten. Een 
groeiende sector met beperkte toestroom van ingenieurs kan natuurlijk wel eens in 
het voordeel van de zeldzame Vlaamse materiaalkundig ingenieur spelen.

Als jij één van die zeldzame verschijningen bent die het niet voor het geld doet, 
zijn er nog steeds redenen genoeg om toch voor materiaalkunde te kiezen. Want 
materialen zijn overal, en dus ook in elke specialisatie die zichzelf ietwat serieus 
kan nemen. Ga je voor biomedische ingenieurstechnieken? Misschien wil je dan wel 
een	prothese	maken.	Bij	bouwkunde	kan	je	nóg	meer	inzicht	krijgen	in	beton	1,	2	en	
3,	of	bij	chemie	worden	de	kunststoffen	van	Paula	deel	van	een	groter	plaatje.	Én	
natuurlijk, zoals eerder vermeld, kunnen de halfgeleiders van ESAT niet ontbreken 
uit de materialensector, wie wilt er nu niet nog meer weten over chips?

Voor de laatste twijfelaars die noch door geld noch door interesse overgehaald 
kunnen worden, heb ik nog het belangrijkste element: shfeer. Materiaalkunde is een 
groepje	van	ieder	jaar	(behalve	hopelijk	volgend	jaar)	om	en	bij	de	20	studenten.	Het	
zal anderhalf jaar geleden zijn dat je nog zo’n middelbaargevoel hebt gehad. Ook 
de proffen voelen dit zo aan, en zijn bijgevolg net familiair genoeg. Zo organiseert 
het departement materiaalkunde jaarlijks hun feestjes waar je al wel eens kunt 
proberen	om	je	10’tje	op	moreel	grijze	manieren	te	behalen.	Of	je	kan	gewoon	nog	
eens genieten van het feit dat je al je klasgenoten bij naam kent, da’s ook altijd 
gezellig. Er zijn telkens ook veel KULAK’ers, aangezien die een keuze moeten maken 
voordat ze materiaalkunde als vak hebben gehad (sip), dus dan kan je nog eens 
goed lachen met die arme boertjes.

Al bij al valt heel die richting dus nog wel goed mee, ik zou het zo opnieuw doen, en 
ga dat ook doen. Zie jullie volgend jaar in het tweede jaar MTM!

Lander De Schutter



Snackachu

The adventures of Snackachu

An emotional support Pikachu. Follow him via the QR-code below.
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Spelletjes
Connect the dots
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Connect the dots

Spelletjes
Raadsel van de week

Hoeveel volgers had Snackachu op Instagram bij het maken van 
dit	Bakske	op	donderdagavond	25	februari	2021	om	22u15?

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 Pieter	Vanslambrouck en mag een mailtje 
sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar	
S2W3' om zijn prijs te ontvangen!

      
     Kleurplaat




