Het Bakske
3 december 2012

-

16 blz.

-

500 ex.

wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (2/12)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

International party

‘t ElixIr

VTK Bureau

Boku 4.20

Battle of the Sexes

‘t ElixIr

Maandag (3/12)
21u00 - ...
Dinsdag (4/12)
21u00 - ...
Woensdag (5/12)
12u45 - 14u00
21u00 - ...

Donderdag (6/12) “Hoor de wind waait door de bomen!”
21u00 - ...

Fakbar open: Farma

‘t ElixIr

21u30 - ...

Booze & Blues

Waaiberg

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (3/12)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u-19u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (4/12)
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Woensdag (5/12)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00 - 19u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (6/12)

Vrijdag (7/12)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Kanweek nam het vorige week van ons over, en dat heeft Leuven geweten! Persoonlijk
moet ik zeggen dat vooral de Pokémon Drinking Games een hele scheut nostalgie in
mijn richting brachten. Vroeger op de avond heb ik na 5 jaar Leuven eindelijk ook de
chocoladebar Quetzal leren kennen en ik moet zeggen: Chocolade + brownie + enkel
vrouwen = de moeite om nog eens terug te gaan! Omnomnomnonmnom! :D Ook heb ik de
eer van de burgies en archies proberen hoog te houden op het Groot Dictee der Leuvense
Studenten, maar dat was ‘gene vette’. Ach ja, wij hebben andere prioriteiten dan dt-regels
zeker? Ik heb bijvoorbeeld mijn schoentje voor de goedheilig man al gezet. Hopelijk brengt
hij een thesis ...
Veel liefs,
Rien (praeses@vtk.be)
Actiegroep van de week: De voorvechters der promotie des genitiefs! Sluit u aan door te
mailen naar bram@vtk.be!
Wedstrijd van de week: Een verrassing van onze lieve sint. Mail naar rien@vtk.be waarom
jij dit semester braaf of stout bent geweest om kans te maken op deze mooie prijs. :)

Woordje van de vice
Aangezien de redactie van dit hoog aangeschreven tijdschrift het soms te druk heeft met
het zoeken van een voor bollebozen zoals uzelf geschikt raadsel, zal de vice even een
handje toesteken. Dat is tenslotte zijn taak.
RAADSEL VAN DE VICE:
Verbindt op correcte wijze de linkse met de rechtse bolletjes. De eerste die het juiste
antwoord doormailt naar vice@vtk.be, wint 10 (ongebruikte) condooms!
Enkele tips voor hen die de papieren versie van het Bakske lezen:
- De eerste condoom bevat een gele substantie
- De derde is besmeurd met iets bruins
- De vijfde bevat een paarse vloeistof
Good luck!
Marvin (vice@vtk.be)
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Sport
Landgraaf
Nu de eerste koude in het land is en iedereen al reikhalzend uitkijkt naar de skireis, nemen
wij je nu al mee naar de sneeuw. Samen met onze vriendjes van Apolloon gaan we skiën
in Landgraaf op woensdag 12 december. We vertrekken om 18u00 aan parking Bodart.
Inschrijven kan elke middag in het Theokot. Leden betalen € 19, niet-leden € 24, materiaal
nog apart te huren.
Emily (sport@vtk.be)

Activiteiten
Kerstcantus
De laatste weken komen er aan: dringend tijd om nog wat te feesten voor de blok begint.
Een ideale kans is de gezelligste cantus van het jaar: de kerstcantus op 13/12. Kaarten
zullen verkocht worden in het Theokot vanaf 06/12. De cantus zal zoals gewoonlijk de
deuren openen om 20u00 en het Io vivat wordt ingezet om 20u30.
Sander (activiteiten@vtk.be)
Hamburgerverkoop
Kom een lekkere hamburger eten voor het theokot op maandag 10 december tijdens de
middag. De opbrengst gaat volledig naar de music for life actie. Toon je hart en laat je
buikje genieten van zo’n lekkere hamburger. Komaan KULeuven, vergeet dementie niet!
Elien (elien.hendrickx@vtk.be)
Gegroet medestudenten!
Zijn jullie het ook beu om je elke morgen uit je warme bed te sleuren en niets anders
te krijgen dan een armzalige kom cornflakes of wat brood vooraleer je de ijzige koude
trotseert om als goede student naar de les te gaan? Geen nood, Halftime to the rescue!
Op dinsdag 11 december bieden wij u Pfannkuchen und heisse Schokolade aan! Voor
de mensen onder ons die minder welbespraakt zijn in de Duitse taal, dit betekent: Veel
nomnom en yummy in your tummy! Dit lekkers zal beschikbaar zijn van 8u tot 13u op het
graspleintje aan blok L. Be there!
Denise (halftime@vtk.be)

Cultuur
Booze ‘n Blues
Wie er vorig jaar bij was hoeft al lang niet meer overtuigd te worden: de mannen van de
Cotton3 Bluesband brengen bluesmuziek van de bovenste plank. Ook dit jaar zullen ze op
onze Booze ‘n Blues avond de muziek voor hun rekening nemen. Bovendien hebben we
een selectie zware bieren uitgezocht waar iedereen zijn gading in vindt. Heb je dus zin in
een gezellige avond, op sfeer gebracht met live bluesmuziek en onder het genot van een
paar zware biertjes? Kom dan op 6 december vanaf 21u30 naar de Waaiberg. Inkom is
€2/€3, te betalen aan de kassa.
Kristof (cultuur@vtk.be)
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Hamburgerverkoop
Ten voordele van music
for life

Waar? voor het theokot
Wanneer? 10 december
van 12 u 30 tot 14 u 30
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Internationaal KortFilmFestival Leuven
Voor de 18de keer op rij presenteert het Internationaal Kortfilmfestival Leuven een grote
en bijzonder kleurrijke selectie van het beste wat de laboratoria van de filmwereld te
bieden hebben; honderden nieuwe speelfilms, animatiefilms, clips, documentaires en
avontuurlijke cross-overs, geselecteerd uit duizenden inzendingen vanuit de hele wereld.
Voor de geïnteresseerden willen we graag vrijkaarten weggeven. Wat jullie moeten doen
is het antwoord op de volgende vraag doorsturen naar cultuur[at]vtk.be.Wat is de eerste
prijs voor de videocompetitie? Hierna zullen we uit de correcte antwoorden loten zodat
iedereen evenveel kans krijgt om een ticket te winnen. De winnaars krijgen maandag
avond al een mail.
Sophie(cultuur@vtk.be)

Fakbar
Hoofdtapper gezocht
Aangezien we bij Fakbar al 3 weken een persoon te kort komen om met 4 hoofdtappers 5
dagen open te houden, doen we hierbij een rondvraag of er iemand zich gemotiveerd voelt
om dit of volgend semester ons 5 tal te vervolledigen. Sfeer en amusement gegarandeerd!
Zie je het wel zitten om een café mee open te houden of heb je hierover een vraag, dan
mag je ons altijd een mailtje sturen.
Fakbar (fakbar@vtk.be)
Battle of the Sexes
Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgeslapen na dit weekend, want deze week vliegen we
er weer tegenaan. Happy Hour op zondag, International party dinsdag en Battle of the
Sexes woensdag! Jawel deze woensdag feesten we samen met de mensen van KLA in
onze fakbar. We maken er ook ineens een wedstrijd van om te zien welke kring er het
beste kan drinken en wie het meest origineel gekleed is in het thema. Kom dus maar af
en laat ziet wat VTK allemaal kan want we feesten die avond in het thema van piloot en
airhostess!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Wij verkopen broodjes, drankjes, snoepjes & soepjes en nog veel meer :) En deze week
ook een broodje Wellington (rosbief, perzik, ijsbergsla, tuinkers en cocktailsaus)
Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst

Laatste Loodjes
Cursusdienst is slechts 2 weken meer geopend. Vergeet dus zeker niet je laatste
cursussen en handboeken op te halen. Deze donderdag worden alle cursussen die nog
gereserveerd zijn geleverd. Tot en met 12 december hebben jullie tijd om je reservaties
op te komen halen. Donderdag 13 december organiseren we nog een laatste opening,
deze zal echter “fist come first serve” zijn. Ontbreek je nog een cursus die je niet
gereserveerd hebt, dan kan je tijdens die opening eens een kijkje komen nemen of we
de cursus nog in stock hebben.
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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IEEE

student branch Leuven

http://www.ieee-sb-leuven.be

JOB FAIR 2012
spin-offs & small high-tech companies
7th edition, December 5th

4D Vision
AnSem
Caeleste
CMOSIS
MinDCet
Easics
Essensium
ICsense
IgnitionOne
IMEC
Induct
Materialise
MediaGeniX
Traficon

Wednesday 12h30
December 5th, 2012
Campusbibliotheek
Arenberg of the KULeuven
Don’t forget
to bring your cv!

Register online at:
www.ieee-sb-leuven.be/jobfair2012
Made possible by:

easics

ESAT
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ESSENSIUM

sense

Bedrijvenrelaties

Sabic: presentatie en trappistendegustatie
Ook voorbij de Nederlandse grens is men op zoek naar ingenieurs: Sabic komt zich op
maandag 10 december voorstellen als bedrijf in het algemeen en als potentiële werkgever
in het bijzonder. Omdat Leuvense studenten ook bierliefhebbers zijn, gaat deze presentatie
gepaard met een heuse trappistendegustatie. Laatstejaars worden verwacht om 19u in de
aula Max Weber.
De plaatsen zijn beperkt, dus gelieve op voorhand in te schrijven! Dit kan via de link http://
vtk.be/en/form/view/1384/, voor uitschrijven stuur je best even een mailtje.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Onderwijs

VTK Bureau
Deze week vindt het zesde VTK Bureau plaats! We willen jullie mening horen om een paar
standpunten te kunnen innemen. Het VTK Bureau gaat door op woensdag 5 december
om 12u45 in lokaal BOKU 04.20 (gebouw bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór
dinsdag 12u00 om een gratis broodje en drankje bij de vergadering te krijgen. De agenda
en het verslag van vorige vergadering worden op het bureau uitgedeeld.
Tot dan!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Best

BEST daagt je uit!
Zin om je creatieve geest tewerk te stellen? Om je geniaal/analytisch denkvermogen te
bewijzen en als echte ingenieur in spe de handen uit de mouwen te steken? Dan is de
BEST Engineering Competition (EBEC) zeker iets voor jou! Wat jouw studiejaar of jouw
specialisatie ook is, iedereen is altijd welkom!
Hou daarom alvast zaterdag 2 maart 2013 vrij in je agenda en grijp de uitdaging aan
voor de lokale ronde in Leuven (EBEC Leuven)! Wie weet stoot je door naar de volgende
rondes en word je uitgeroepen tot winnaar van de Europese finale in Warschau!
Binnenkort meer informatie op best.vtk.be. We hope to see you soon!
BEST Leuven (best@vtk.be)

Varia

IEEE Job Fair 2012
If you are a final year student, you are certainly thinking about your future plans for next
year. Therefore, IEEE Student Branch Leuven organizes her seventh job fair for spin-offs
and small high-tech companies! These companies are mostly less well known, but they
also have a need for highly educated technical employees.
Companies will present themselves during the afternoon on a booth, of which seven
companies will give an extra company presentation.
The job fair will take place on Wednesday 5 December (12h30 - 18h) at the Campus library
Arenberg. A closing reception will take place around 17h30. Do not forget your CV!
Registration for the job fair and the closing reception is required and can be done via http://
www.ieee-sb-leuven.be/. Here, you can also find more information on this event.
IEEE Student Branch Leuven (info@ieee-sb-leuven.be)
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Ben je gefascineerd door alles wat vliegt en ben je praktisch aangelegd?
KU Leuven neemt dit jaar weer deel aan de
Air Cargo Challenge. Dit is een internationale
wedstrijd waarbij de deelnemende teams elk een
telegeleid vliegtuigje ontworpen (én bouwen!)
dat een zo groot mogelijke last moet kunnen
transporteren. Op een finale wedstrijd in de zomer
in Portugal wordt dan bepaald welk team het beste
vliegtuigje heeft gebouwd.
Heb je interesse om mee te doen? Kom donderdag 6/12 om 13u00 naar C300-03.59
(ontwerpstudio A) of mail naar bart.theys@mech.kuleuven.be.
Check ook onze website voor meer info: http://www.accleuven.be/
Het ACC-Leuven Team
Stand-up for Preparee
Het is al weer een tijdje geleden dat we jullie nog eens zagen, en met oprechte trots
kunnen wij u dan eindelijk mededelen dat Preparee opnieuw gaat stunten.
Deze keer zetten we de hele PDS op zijn kop !! Maarrr… dat is niet het enige zotte nieuws.
Wij namen de vrijheid om enkele vriendjes uit te nodigen en dat zorgde voor het volgende
resultaat: STAND-UP FOR PREPAREE.
Geef ze een daverend applaus:
- David Davidse
- Seppe Toremans
- Jeron Dewulf
- William Boeva
-…
Wie die “…” nu juist zijn, houden we nog even voor ons. Wél nodigen we iedereen uit
om mee te komen grappen en grollen op woensdag 5 december om 20u30 in de PDS.
Tickets zijn zoals altijd te reserveren op www.preparee.be
Tot dan!
Preparee
Limitless
Beste medestudenten,
Vorig jaar werd door 8 studenten Limitless vzw opgericht, een loopvereniging die geld
inzamelt voor het goede doel.
Onder andere vestigden we een nieuw Guinness Wereldrecord en door onze deelname
aan een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam konden we 10.000 euro schenken aan
palliatieve centra. Momenteel bouwen we het team verder uit voor een geplande deelname
aan de 1000 km tellende Beneluxrun in 2014.
Nu organiseren we wekelijkse een vrijblijvende training voor lopers van alle niveaus die
graag in groep willen trainen. Dit om ons, en jullie, voor te bereiden op de studentenmarathon
(21 km) in maart en de kans te geven om eventueel samen met Limitless de mythische
marathonafstand te overbruggen in Antwerpen op 21 april 2013.
Elke dinsdag om 21 uur aan het Sportkot, voor de trappen van het gymnasium.
We verwachten je!
Team Limitless (http://team-limitless.be)
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Grasplein 200L

Dinsdag 11/12: 8u-13u

Halftime Ontbijt

Pfannkuchen
- 1,00
Heisse Schokolade
- 0,50
Extra (marshmellows, slagroom,..) - 0,20
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In de week van 10 december vergeet KU Leuven
dementie niet!
Ontdek alle activiteiten op:
www.kuleuvenvergeetdementieniet.be

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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 11
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Het raadsel van deze week draait
rond het thema van het KortFilmFestival (1-8 december). Hiervoor wordt er een Duo
ticket weggegeven aan degene die het juiste antwoord voor maandag avond (23.59)
kan indienen. Meer info over het festival vind je op www.kortfilmfestival.be.
De winnaars van voorbije weken zijn terug te vinden op de website.
Raadsel van de week
Elke tien jaar, op de tiende oktober, geeft de koning van kortfilmland een groot feest. Op
dit feest speelt de koning een spel met tien regisseurs.
Hij zet ze in een rij en zet ze dan allemaal een rood, blauw of groen hoedje op. De
regisseurs kunnen enkel de hoedjes van de personen vóór hen zien. Ieder mag eenmaal
raden naar zijn eigen kleur. De gevangenen die achteraan in de rij staat mag als eerste
raden, daarna de regisseur voor hem, etc. Raadt een regisseur zijn kleur juist, dan mag
hij een film maken. Indien de regisseur fout gokt, wacht hem de doodstraf. De regisseurs
hebben zich echter voorbereid; ze hebben een tactiek besproken, zodanig dat er zo veel
mogelijk regisseurs hun hoofd kunnen houden. Wat is het maximale aantal regisseurs dat
met zekerheid een film kan draaien?
Sophie (raadsel@vtk.be)
Opgelet! Vanaf volgende week vind je geen bakske terug aan je aula’s! Als je dan
wilt meedoen met raadsel van de week moet je je abonneren op het html-bakske!
Dit kan bij je account-instellingen op de website.
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