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Het Bakske
wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

10 feb 2014 -           blz.      -     1000 ex.16

Agenda ontspanning
Activiteiten

Woensdag (12/2)
12u45-14u00
20u00-02u00

VTK Bureau 6 
Openingscantus II

BOKU 4.20
Waaiberg

Donderdag (20/2)
22u00-05u00 De Afrekening Alma II

   Maandag (17/2)
12u30-14u00 Hotdogverkoop Theokot

Agenda serieus
Activiteiten

Maandag (10/2)
12u00-14u00
18u00-20u00

Cursusdienst: 1ste bach
Cursusdienst: 1ste bach

Theokot
Theokot

Dinsdag (11/2)
12u00-13u40
18u00-20u00

Cursusdienst: 2de bach
Cursusdienst: 2de bach

Theokot
Theokot

Woensdag (12/2)
12u00-14u00
18u00-20u00

Cursusdienst: 3e bach + master + brugjaar
Cursusdienst: 3e bach + master + brugjaar

Theokot
Theokot

Donderdag (13/2)
12u00-14u00
18u00-20u00

Cursusdienst: herkansingen
Cursusdienst: herkansingen

Theokot
Theokot
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Woordje van de praeses
Joepie, een nieuw semester! Na een ellendig lange examenperiode kijk ik ook 
enorm uit naar dit semester, al wordt dat enthousiasme wel hard getemperd door 
allerlei dingen die ik in orde ga moeten brengen: thesis, woonst zoeken, werk 
zoeken. Anderzijds, die dingen zorgen er wel voor dat de realiteit hard in mijn 
gezicht wordt gedrukt, namelijk dat het bijna gedaan is met de mooiste tijd van 
mijn leven. Nog een semester zo veel mogelijk genieten dus! Tot slot een tip voor 
de eerstejaars die geen al te goede punten mogen verwachten: sluit jullie niet op, 
daarmee ga je niets oplossen! Studeer meer en efficiënter, zeker, maar maak er 
geen 16 weken-durende blok van of je brandt jezelf volledig op.

Weetje van de week: een facebookwall vol foto’s van sneeuw of exotische zon 
is een ware marteling als je nog examen moet afleggen. Payback binnen enkele 
nummers ;)

Robin (praeses@vtk.be)

 Activiteiten
Openingscantus ii

Na al dat blokken en examens doen kwam er eindelijk een weekje welverdiende 
rust. Maar een student doet wat een student moet doen en met opgeheven 
hoofd begint hij aan een volgend semester. Gelukkig zijn wij van Activiteiten er 
om deze harde waarheid te verzachten. Wij verwelkomen jullie dus graag op 
onze openingscantus deze woensdag. Tickets zijn te koop vanaf maandag in het 
theokot aan de gekende democratische prijzen.
Bier €9/13                  Water €3/5
Deuren: 20u               Io Vivat: 20u30

De Afrekening
Na onze eerste cantus van het semester is het tijd voor onze eerste TD van het 
semester, en het is er meteen een om u tegen te zeggen! Want ook dit jaar houdt 
De Afrekening, het gekende partyconcept van Studio Brussel, halt in Leuven. Mis 
dit niet en laat je gaan op de beste muziek uit De Afrekening op donderdag 20/02 
in Alma 2 !
Kaarten zijn vanaf woensdag te verkrijgen in Alma 2, Alma 3 en Theokot. VVK € 
3/5, ADD € 5/7. Meer info vind je op onze site.

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Cultuur
Rondleiding ARteFAct

In het kader van ‘150 jaar Ingenieurswetenschappen’ gaan we samen met de 
faculteit op bezoek bij ARTEFACT, het jaarlijkse kunstenfestival. Het thema 
dit jaar is ‘De préhistorie van het beeld’ en belooft een boeiende ontmoeting 
te worden tussen kunst en wetenschap. Op woensdagavond 19 februari zijn 
er gratis rondleidingen voorzien met een professionele gids voor studenten, 
alumni en personeelsleden van onze faculteit. Inschrijven kan om 19u00, 20u00 
of 21u00. De hele rondleiding duurt ongeveer een uur. Inschrijven kan op on.vtk.
be/artefact.

Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Cursusdienst
“Dit semester begin ik direct met studeren” een nieuw fenomeen voor eerstejaars, 
terwijl ouderejaars weten dat dit een grotere leugen is dan “I have read and 
accept the terms and conditions”, waarvan je er trouwens ook hebt geaccepteerd 
bij VTK! Maar om jullie toch te steunen in jullie nobele queeste kan CuDi jullie 
weer voorzien van alle belangrijke spullen zoals codices, bierpotten, fietslichtjes 
en warme truien die noodzakelijk zijn om in Leuven te studeren. Dus same place, 
same hour, you bring the money and we bring the stuff. Jullie zijn zoals altijd 
welkom om aan de andere kant van de toog te komen staan en bonnetjes te 
verdienen zodat je je hersencelletjes kan gaan trainen met pintjes in de fak!

Gelieve ook met het bij ons aangekocht materiaal geen nucleaire wapens te 
bouwen tenzij tijdens PenO.

Wij zijn de eerste week van het tweede semester open op volgende uren:

maandag:
 - 12u00 - 14u00: 1ste bach
 - 18u00 - 20u00: 1ste bach
dinsdag:
 - 12u00 - 13u40: 2de bach
 - 18u00 - 20u00: 2de bach
woensdag:
 - 12u00 - 14u00: 3e bach + master + brugjaar
 - 18u00 - 20u00: 3e bach + master + brugjaar
donderdag:
 - 12u00 - 14u00: herkansingen
 - 18u00 - 20u00: herkansingen

Cudi (cudi@vtk.be)

 Onderwijs
vtK Bureau 6

We maken van de eerste woensdag van het semester meteen gebruik om er 
terug in te vliegen. De belangrijkste agendapunten voor het bureau zijn vragen 
rond plagiaat en rond wat studenten van kwalitatieve lessen en oefenzittingen 
verwachten. Andere sleutelwoorden zijn inzagerecht, docentenevaluatie, 
weblectures en nultolerantie.

In de loop van deze week zal er ook een enquête worden gehouden bij de eerste 
bachelor, de vragen hiervan zullen op het bureau kort overlopen worden.

Iedereen is welkom om 12u45 in BOKU 4.20!
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Inschrijven op on.vtk.be/bureau, as usual, ook de agenda en vorige verslagen 
zijn op de VTK-site terug te vinden.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Revue
Revue zoekt: identieke drieling 

beschikbaar op 3, 4 en 5 maart 2014
Ben je een identieke drieling?
Zijn jullie beschikbaar op 3, 4 en 5 maart? (Liefst ook niet te veel gepland daarna.)
Hebben jullie moeite deze tekst te lezen? 
Hierbij verklaren wij, ondergeschrevenen, VTK Revue (hierna “Revue” genaamd) niet verantwoordelijk te stellen voor enig letsel of plotse dood veroorzaakt op of tijdens de voorbereidingen voor de 

voorstelling van Revue 2014. Ondergeschrevenen verklaren door Revue voldoende gewezen te zijn op de zeer reële aard van het risico dat eigen is aan de gesolliciteerde rol en zelf “eventuele” medische 

zorgen te voorzien. (“Eventuele” tussen aanhalingstekens omdat advocaten een zeer ruim doch ergens nog begrensd wettelijk kader hebben om misleidende contracten op te stellen.)

Ondergetekend,

_________________

_________________

_________________

Dan maken jullie kans om GRATIS naar onze voorstelling te komen zien en 
krijgen jullie een EXCLUSIEVE behind- en over-the-scenes blik van de revue. 
Vul snel hierboven jullie namen in en stuur deze bladzijde op naar VTK vzw, 
Studentenwijk Arenberg 6, Bus 0 3001 Heverlee.

(Onderstaande afbeelding is ongerelateerd.)

Revue (revue@vtk.be)
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Ingenius. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/nl/ebec-leuven facebook.com/EBECLeuven2014
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Varia
Duurzaam Denken en Doen met onze Aarde

Sommige opiniemakers beschouwen wetenschap en techniek als de 
belangrijkste oorzaken van verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en de 
daarmee samenhangende milieuproblemen.  Anderen verkondigen dat nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen al onze problemen zullen oplossen zonder 
noemenswaardige negatieve bijwerkingen op onze omgeving. 

Voor ons avonddebat vertrekken we vanuit een realistische visie op wetenschap 
en techniek van vandaag en in de nabije toekomst, en proberen een balans op te 
maken van de voor- en nadelen.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
-Woe. 19 maart 2014
-Auditorium 00.01, Celestijnenlaan 200G, 3001 Heverlee
-Start debat: 19 u.
-Aansluitend op het debat (rond 22 u.) wordt een receptie aangeboden in de 
inkomhal van het auditorium.

Meer info op: http://set.kuleuven.be/phd/agenda/debat

verwelkomingssessies voor 2e fase 
bachelorstudenten ingenieurswetenschappen

Op maandag 10 februari 2014 om 16.15 u vinden verwelkomingssessies voor de 
2e jaars burgies plaats op volgende locaties: 

bouwkunde – geotechniek en mijnbouwkunde
 Departement Burgerlijke Bouwkunde, Kasteelpark Arenberg 40, 3001   
 Heverlee – lokaal 03.22 
chemische technologie
 Departement Chemische Ingenieurstechnieken, W. de Croylaan 46, 3001  
 – lokaal 00.01/00.06 
computerwetenschappen 
 Departement Computerwetenschappen, Celestijnenlaan 200A, 3001   
 Heverlee – lokaal 05.152 
elektrotechniek 
 Departement Elektrotechniek (ESAT), Kasteelpark Arenberg 10, 3001   
 Heverlee – lokaal 00.62 
materiaalkunde 
 Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, Kasteelpark   
 Arenberg 44, 3001 Heverlee – lokaal 02.58 
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werktuigkunde 
 Departement Werktuigkunde, Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee –   
 auditorium C

infoavond masteropleidingen
Op woensdag 12 maart organiseert de faculteit een info-avond over de 
masteropleidingen, voor afstudeerders (en onderweggers) van de bachelor 
ingenieurswetenschappen. 
Meer info op: http://eng.kuleuven.be/studenten/keuzeavond.html

Hotdogverkoop

Beste schavuiten: het mag dan wel een nieuw semester zijn, het is nog altijd 
winter. En wat past er beter bij winter dan warme worstjes? Warme worstjes in 
een broodje! Verlaat daarom het worstenfeest in de aula en kom op maandag 17 
februari tijdens de middag langs het theokot voor onze hotdogverkoop. Hotdogs 
met saus (veel saus) zullen verkocht worden voor de luttele prijs van 1 euro.

Paard aan het spit
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ORGANIZED BY

12-02-2014

make a difference
change the world
challenge the future

register for
the kick-off event on

CLEANTECHCHALLENGE.BE
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Raadsel week 1
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen 
en stuur je antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de 
ingezonden (correcte) oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een 
prijs wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week

Mark werkt in Brussel en gaat elke dag heen en weer met de trein. Hij komt ‘s 
avonds telkens aan om 18u in het station van Leuven. Zijn vrouw Brigitte haalt 
hem op met de wagen en is steeds om 18u stipt aan het station. Dan rijden ze 
naar huis.

Op een dag vertrekt Mark een half uur vroeger van zijn werk en neemt een 
vroegere trein. Hij komt aan om 17u30 aan het station van Leuven. Hij laat het 
zijn vrouw niet weten en wandelt naar huis. Brigitte vertrekt, komt haar man tegen 
en samen rijden ze naar huis. Ze zijn 10 minuten eerder thuis dan op een normale 
dag. Hoe lang heeft Mark gelopen?

De winnaar van het raadsel wint twee tickets voor De Afrekening!
Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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Binairo
Ondertussen kennen de meeste dit spelletje al wel, maar voor de nieuwelingen 
leggen we de regels nog even uit:
• In elke rij en kolom moeten evenveel nullen als enen staan
• Er mogen hoogstens twee enen of nullen naast elkaar staan
• Alle rijen en kolommen moeten verschillend zijn
Veel plezier!

Grappig feit van de week
Een niet nader genoemde professor is de examens aan het verbeteren en hij 
merkt op dat veel studenten burg.ing. schrijven op hun aanwezigheidsattest, in 
plaats van ir, waarbij hij spontaan zegt: “Haha, die student is precies al zijn titel 
aan het oefenen voor zodra hij mijn punten terugkrijgt.”. 
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