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

27 april 2015 -                             700 ex.16 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (26/04)
23u00 - 00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (27/04)

22u00 - ...
20u00 - ...

Fakbar open 
Cultuur-Sport Kwis

‘t ElixIr
200G 00.01

Dinsdag (28/04)
20u00-...

21u30 - ...
22u00 - ...

Thinktank 4: The future of fossil 
fuels
Fakbar open
Rik Torfs geeft een vat

Paus College 

‘t ElixIr
‘t ElixIr

Woensdag (29/04)
22u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Donderdag (30/04)
22u00 - ...
20u00-...

Fakbar open
Kiesdebat

‘t ElixIr
ESAT Aud A
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (27/04)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (28/04)

10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (29/04)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Donderdag (30/04)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Vrijdag (01/05)
10u30 - 14u30 Theokot gesloten Theokot

Woordje van de kandidaat- praeses
Vrienden, 

Nu de examens stilaan voor de deur staan, de eerste paniekaanvallen reeds 
gepasseerd zijn en de boeken schoorvoetend geopend zijn, is het tijd om nog 
eenmaal volop te genieten van het beste dat Leuven te bieden heeft. 
Waar beter om nog eenmaal volledig loss te gehn, dan op onze spetterende 
kiesweek volgende week? Laat je meeslepen door onze verscheidenheid aan 
activiteiten, door de vele goodies en vooral door onze immens gemotiveerde 
ploeg van burgies en archies zoals jullie. Wij zijn alvast helemaal klaar om 
volgend jaar een schitterend, vernieuwend en ronduit geweldig feestjaar te 
maken.
Jullie zullen de Blijde Boodschap zeker nog wel te horen krijgen tijdens onze 
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talrijke lesbezoeken deze week en zijn zeker ook van harte welkom op het 
Kiesdebat donderdagavond 30 april om 20 uur in ESAT Auditorium A.
Gaat nu allen heen in vrede… en passeer volgende week zeker op de kiesweek van Het 
Evangelie Volgens Lucas!

Met devote groeten,
Lucas Vanlaer

Woordje van de kandidaat-vice
Toen ik in mijn eerste jaar zat, vroeg iemand van het toenmalig praesidium mij:
“Zeg, gij zit in kanweek. Hebt ge dan ook praesidium-ambities?”. Mijn antwoord was toen 
een zeer overtuigde “Ik? Nee, god nee, amai, niks voor mij!”
En zie nu. Kijk mama, ik kom op als vice! (mijn mama is alvast heel trots)
Ik heb de chance vice te mogen worden van een fantastische kiesploeg. (ik ben alvast 
heel trots)
En dat ze fantastisch zijn, zullen ze u bewijzen op onze kiesweek die er aankomt.
Lees daarover zeker meer op één van de volgende pagina’s van dit prachtige boekje.
Ik zie jullie daar óf tijdens de lesbezoeken! (deze week is dus het ideaal moment om toch 
nog eens een keertje naar de les te gaan)

Liefs,
kandidaat vice-praeses
Eline

Faculteit
Voor de bachelorstudenten uit de eerste fase die volgend academiejaar een hoofd- en 
nevenrichting moeten kiezen:
op woensdag 6 mei organiseert de faculteit een infosessie, een infomarkt en 
opleidingsbezoeken voor jullie!
 
Meer informatie over het programma en de inschrijvingsmogelijkheid voor de 

opleidingsbezoeken vind je via https://eng.kuleuven.be/studenten/infoBa2.html
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2 stuks vlees: €3
3 stuks vlees: €4
Veel ribbetjes: €6 Inschrijven via on.vtk.be/bbq

11/05/2015 - 19:00

BBQ
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2 stuks vlees: €3
3 stuks vlees: €4
Veel ribbetjes: €6 Inschrijven via on.vtk.be/bbq

11/05/2015 - 19:00

BBQ
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Fakbar
Happy Hour
Kom zoals elke zondag pintjes en cola’s aan halve prijs drinken in fakbar ‘t Elixir!! 

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Varia
Kiesdebat
Beste VTK’ers,
ik ben deze week zo vrij geweest mijn tekstje af te staan aan een gemotiveerde kerel die 
mij graag zou opvolgen, maar ik ben naast praeses ook voorzitter van de kiescommissie 
(VKK) en in die hoedanigheid heb ik nog wel iets te melden. Donderdag om 20u00 is het 
namelijk kiesdebat in Aud A op ESAT, waar de ploegen zich komen voorstellen. Uiteraard 
doen zij dat in de les ook, maar hier zal de serieuze ploeg uitvoerig al haar standpunten 
uiteenzetten en kunnen jullie daar vragen over stellen. Bovendien worden ook de VTK 
actuals voorgesteld, zodat jullie inzicht krijgen in hoe VTK dit jaar gedraaid heeft en dit 
alles wordt afgesloten met een receptie.

Manu (vkk@vtk.be)

Thinktank 4: The future of fossil fuels
Hello everyone !
Here we are again, with our last event of the year: a Think Tank about “The Future of 
Fossil Fuels” on Tuesday 28/04. Save the date!

We invite you to join us that evening and put up a lot of knowledge about fossil fuels, 
their market and political dynamics, important stakeholders, the future...

Three guest speakers will join us:
- Samuele Furfari, professor at the ULB and energy expert at the European Commission
- Vincent van Steenberghe, climate change advisor at the Belgian Federal Service of 
Environment
- Jean-Pierre Van Dijk, Secretary General of... of the Belgium Petroleum Federation
 The debate will be led by VRT journalist and energy expert Luc Pauwels.
 
 As usual, we promote a casual atmosphere where interaction from the audience is 
possible.
 As usual we will provide free beer, cava and snacks before and after the debate.
 And again as usual, the debate will be held in the Conference room of Paus College.
 
 Remember to subscribe via yera.be !
 
 If you are interested to join the YERA team for next year, indicate it on the form or 
contact us personally.
 
 Looking forward to seeing you in great numbers !
 Your YERA team  
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Rik Torfs geeft een vat

De rectorsverkiezingen liggen ondertussen al bijna 2 jaar achter onze rug, maar toch 
komen we hier vandaag nog even op terug! In het kader van die verkiezingen kregen 
we als stemgerechtigden namelijk de kans om een uitvoerig gesprek te hebben met alle 
kandidaten. Zo’n gesprekken gingen dan uiteraard over de punten die ons als studenten 
van de FIrW aangingen, maar werd telkens op een luchtige manier afgesloten. 

Toenmalige Praeses Rien Hoeyberghs vroeg namelijk aan elke kandidaat of die een vat 
zou geven in onze fakbar indien verkozen. De vier kandidaten hadden hier positief op 
geantwoord. Rik Torfs werd verkozen en blijkt nu een man van zijn woord te zijn! Door 
de drukke agenda van een rector heeft het even geduurd maar nu is het eindelijk zo ver! 
Kom dus allen dinsdag om 22u00 (Wees op tijd!! - Onze fakbar opent reeds om 21u30 
de deuren.)  naar onze fakbar voor een onvergetelijke avond. 

Robin, Rien, Manu

Theokot
IJsjes voor kleine prijsjes
Nog tot het einde van het jaar zijn er ijsjes in het Theokot. 4 verschillende soorten ijsjes 
en dat voor de verwaarloosbare prijs van 50 eurocent!

Theokot BBQ
Een gezellige BBQ in het Theokot om het nakende einde van het semester nog eens 
even te vergeten. Inschrijven kan via de VTK site op on.vtk.be/bbq. Kom genieten van 2 
of 3 stukken vlees of een hele hoop ribbetjes (5 x 5 beentjes) voor respectievelijk €3, €4 
en €6!

SLUITINGSDAGEN THEOKOT WEEK 11: 

Maandag (04/05) Theokot gesloten - kiesweek!
Dinsdag (05/05) Theokot gesloten - kiesweek!
Woensdag (06/05) Theokot gesloten - kiesweek!

Theokot (theokot@vtk.be)
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Kiesweek
Eindelijk, het is zo ver! Na een heel jaar voorbereidingswerk zijn we er klaar voor en kunnen 
we eindelijk uit de schaduw treden. Wij zijn ‘Het Evangelie volgens Lucas’, opkomende 
kiesploeg voor het jaar ‘15-’16.

Net zoals elke ploeg zitten ook wij weer vol ideeën voor volgend jaar. Om deze aan jullie 
voor te stellen komen we jullie een bezoekje brengen in de aula deze week. Indien jij die 
persoon bent die alle lessen skipt, zou ik deze week toch uit bed kruipen en een keertje 
naar de les komen. Mocht het toch te moeilijk zijn om op te staan, dan kan je nog een kijkje 
komen nemen op het kiesdebat. Dit vindt plaats op Donderdag 30/04 om 20u in auditorium 
A op ESAT zodat zelfs al die langslapers geen excuus meer hebben.

Mocht je je nu afvragen: ‘Wie zijn die appostelen van Lucas juist?’, dan kan je altijd 
eens kijken in het grote boek op evangelie.vtk.be. Hier vind je ook alle informatie over 
de komende activiteiten en een overzicht van onze standpunten. Natuurlijk mag je ons 
ook altijd aanspreken. Like ook onze facebook pagina en blijf zo op de hoogte van onze 
activiteiten en gratis aanbiedingen. Want een kiesweek staat nu eenmaal bekend om zijn 
gratis stuff. :D

Om logistieke redenen zijn er enkele activiteiten waarvoor jullie een kaart moeten kopen, 
of jullie moeten inschrijven. Kijk snel op onze website voor meer info, want de plaatsen zijn 
beperkt. Hieronder alvast een overzicht van deze activiteiten:

BBQ (maandag 4 mei ‘s avonds)
Op maandagavond houden we zoals elk jaar onze traditionele BBQ avond. Dan snijden wij 
de groentekes fijn en leggen de vleesjes op de rooster (maar niet te lang!) zodat jullie dit 
lekkers kunnen verorberen. Om jullie van jullie honger te verlossen pakken we dit jaar uit 
met het meest onkoosjere varken dat ooit aan een spit heeft gehangen. 
 Ook voor veggies zijn  er veggieburgers voorzien. Voor dit festijn voorzien we twee 
eetshiften: één van 18u tot 19u en één van 19u tot 20u. 
Inschrijven kan via de site. Wees snel want de plaatsen zijn beperkt! 
Prijzen: €2 voor 2 stukken vlees, €3 voor 3 stukken.
inschrijvingen via evangelie.vtk.be

Cantus (maandag 4 mei ‘s avonds)
 “Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij 
zal met den Heiligen Geest vervuld worden.” Onze goede heer Lucas vermeldt natuurlijk 
niets over bier! Want Lucas geeft om al zijn volgelingen, ook de grootste zondaars die 
Leuven rijk is. Kom daarom zeker maandagavond afgezakt in grote getallen naar de berg 
van Waai want onze goede heer Lucas zal daar prediken. Hij zal met zijn engelenstem 
jullie proberen te overtuigen om jullie leven te beteren en zodanig te redden van de Hel. 
Maar pas op Lucifer zal ook aanwezig zijn om jullie zat te voeren, en aan te zetten tot 
zondigen zoals nachtlawaai, seks voor het huwelijk en andere. Voor deze redding van uw 
ziel kun je een kaart kopen in ‘t Theokot.

Deuren: 21u00  Io Vivat: 21u15   Lucifer: 8€ / Water: 3€ 

Honger en dorst? Combo kaarten zijn ook beschikbaar in ‘t Theokot.

Cantus + BBQ (3 stuks): Lucifer: 10€ / Water: 5€
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Quiz (dinsdag 5 mei ‘s avonds)
Zin in nog eens een gezellig avondje met je vrienden? Of tijd om je hersenen nog eens 
aan het werk te zetten na al die feestjes van de afgelopen maanden? Geen probleem! 
Op dinsdag 5 mei organiseren we een niet te missen quiz voor jullie. Niet één, maar twee 
aula’s vol met quizteams zullen strijden om de fantastische prijzen. Een tipje van de sluier: 
de hoofdprijs is niet minder dan een iPad mini!
Twijfel niet en schrijf jezelf en jouw vrienden vanaf 27/04 in in het theokot (opgelet, minstens 
één teamlid moet aan de firw studeren!).. De teams bestaan telkens uit 4 personen en de 
inkomprijs bedraagt 4 euro. Een drankje en chips zullen ook zeker niet ontbreken.
Dus verzin alvast een zotte ploegnaam en dan zien we jullie binnenkort!

Natuurlijk zijn dit niet onze enige activiteiten! Meer info volgt nog.

Amen
Het Evangelie volgens Lucas - evangelie.vtk.be

Lolploegen 
Scholploeg
Hey Hoplahoi, beste vissen en vissettes! 

Wij zijn Scholploeg: de enige echte lolploeg van vtk dit jaar (want ploeg Zalm suckt!). Zit je 
ook in met de overbevissing van de Schol in de Noordzee? Word je ook nat van filmpjes 
over garnalen? Dacht je ook altijd dat P&O stond voor ‘Pladijs- en Oostendekunde’? Komt 
het zilte schuim je ook op de lippen bij een stevige visgeur? Vind je puns ook dolfijn? Of 
boeit dat allemaal niet en willen jullie gewoon een namiddag chillen met een plankton aan 
gratis bitterballen, jelly-shots en sushi? Trek dan je bitterballenknijper aan en steek dat 
lekkers er maar zo snel mogelijk in (that’s what sushi said!) op de lolploegennamiddag op 
6 mei, want wij weten wat lekker vis ^^ Wij kijken er kwalvast naar uit!

Auf wiederzee!

Lolploeg Scholploeg. 
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PEDAGOGICA

Gegroet! Nǐ hǎo!

Wij stellen u voor: Lolploeg PEDAGOGICA.

Wij houden van Panda’s, eten, drank, rosse mensen en relaties tussen burgies en 

pedagogen.

U ook?

Kom dan naar onze pandastische activiteiten tijdens de lolploegnamiddag! 

Dagdag!
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KIESDEBAT VTK
Donderdag 
30 april
20u00
ESAT aud A

PLOEGEN
STANDPUNTEN
ACTUALS
RECEPTIE
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KIESDEBAT VTK
Donderdag 
30 april
20u00
ESAT aud A

PLOEGEN
STANDPUNTEN
ACTUALS
RECEPTIE
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Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be) 

Ode aan de dappere dichter door Professor Vander Sloten

Dank, onbekende dichter, voor de vriendelijke woorden

dat mijn aanwezigheid in het auditorium u bekoorde.

Met het ganse team van Toegepaste Mechanica één

Hebben wij voorgezet ons beste been.

Met spijt vernemen wij dat u niet kon slagen,

Het was zeker niet onze bedoeling u daarmee te plagen.

Volhard, span u verder in.

Een buis is slechts een ongelukkig begin.

De weg is lang, de voldoening groot

Als inzicht groeit: van kracht naar stoot.

Breng uw niveau van mechanica tot het niveau van uw dichten,

Dan zal een geslaagd examen in september uw hart verlichten.
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Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes! 
                                    Raadsel van de week

Raadsel deze week:
Een kunstenaar is geen ingenieur en bijgevolg kijkt hij nooit of wat hij maakt ook wel
praktisch is. Zo was er eens een kunstenaar die een prachtige klok had ontworpen (zie 
tekening).
Er was slechts één probleem: de uurwijzer en de minutenwijzer waren even groot!
Dat vond hij namelijk mooi.....
Maar het is niet erg handig, omdat er nu tijdstippen zijn waarop we niet kunnen zeggen 
hoe laat het is.

Hoeveel zulke tijdstippen zijn er op een dag
Het je het antwoord gevonden? Stuur het dan voor donderdagavond 20h00 naar 
raadsel@vtk.be!

De winnaar van vorige week is:
Ward Romanus
Het antwoord van vorige week is:
16 juli

 Dieter (raadsel@vtk.be)

Sudoku



p. 16 - Bakske Week 10


