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Het Bakske
				Beste lezer
Nog een weekje op de tanden bijten en dan kunnen jullie genieten van een
welverdiende paasvakantie (lees: paasblok)! Goed nieuws voor degenen die, zoals
ik, dachten dat vorige week de laatste week was, want nu staat er deze week toch
nog een spetterend Bakske klaar!
Kusjes,
De Redactie
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Praeseswoordje
Ik ben trots … op jullie allemaal. Na een week hard strijden, lopen en
fietsen staat VTK op de eerste plaats van de BOTS van HEEL VLAANDEREN!!
Van alle kringen staan wij, studenten ingenieurswetenschappen, op de eerste
plaats. Kan men dat geloven? Ook al heb ik aangegeven dat ik hoop de halve
marathon mee te lopen, laat ik het lopen voor de moment aan mij voorbijgaan,
stevige wandelingen daarentegen is wat anders. Een aanrader als je eens een
verandering van omgeving zoekt: Heverleebos aan de Zoete Waters en de coté van
Gasthuisberg. Beiden de moeite waard om de benen eens stevig voor in te vetten. En als
je dan toch aan het wandelen slaagt, zwier dan ineens de Strava open.
Meer lopen, wandelen en fietsen, gaat gepaard met meer zonneschijn, meer buitenkomen en
meer frisse neuzen. Geniet vooral van het begin van de lente, de fluitende vogeltjes en bruine
teint die je ervan krijgt - van het buitenkomen weliswaar - of in mijn geval de rode gloed der
verbranding. Als je het goede weer nog een extra boost wilt geven kan je ook de ‘Calimotxo’
proberen! Naar aanraden van Bram - niet Spaans maar wel adonis - Devriese verzekert het
een toffe avond! Voor allen die net als mij leken zijn op vlak van cocktails: dit is een mengeling
van wijn en cola. U denkt ‘Bah Cola!’, ik denk ‘Bah Cola!’, men drinkt ‘Mmmh Calimotxo!’. Laat
me weten als jij het probeert en wat je ervan vindt!
Ik wil alvast ook een vooruit blik werpen op de periode die binnen een maand aanbreekt.
Vanaf dan start de officiële campagne periode van de rectorverkiezingen. Denk je nu ‘Allemaal
goed en wel maar dat is ver van mijn bed.’? Dan nodig ik je graag uit deze woensdag om naar
het infoevent met André Oosterlinck te komen. Zelf burgerlijk ingenieur geweest en 10 jaar als
rector aan het hoofd gezeten van de KU Leuven. Als er iemand is die je kan duiden waarom
jou stem belangrijk is, dan is hij het! Allen daarheen! Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
En we zijn vertrokken! De BOTS strijd is met een vliegende start losgeknald en potverdorie wat
is het spannend! Op moment van schrijven staan we op vlak van lopen net een tikkeltje achter
maar op vlak van fietsen een heel stuk voor! Laten we samen gaan voor de overwinning op alle
vlakken, we kunnen het!! Heb je de voorbije week toch vooral in uw luie zetel gehangen? Geen
probleem! Ook deze week kan je je steentje bijdragen. Als je met een van de vele loopjes van
VTK meekomt (zie tijdsloten op de site) krijg je er bovendien nog een sportdrankje en gezellig
babbeltje bij!
Een leuke bijkomstigheid aan de BOTS is dat je het geweldige platform Strava eens kan
ontdekken. Ik vind het persoonlijk best wel een toffe app, elkaar een beetje volgen in elkaars
sportieve prestaties en kudo’s geven voor wat ze hebben bereikt :D
Voor al dat lopen, fietsen, wandelen heb je natuurlijk wel genoeg energie nodig maar
met de decadente week van Theokot en al het heerlijks dat daarmee gepaard gaat
zou dat geen probleem moeten zijn! Vrijdag trakteren ze jullie zelfs op een heerlijke
brunchke, of het nu is om energie op te doen voor het loopje daarna, of eerder
om de kater van de Gala experience de dag ervoor weg te werken, in beide
gevallen ben je welkom en krijg je voor een heel zacht prijsje heel krokantje
koffiekoekjes en ander lekkers!

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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MAG WEER OPEN!
Bestel je broodje op vtk.be/shop

BBBBBBB

Openingsuren

MA 29 - DO 1: EBEC Team Design
EBEC Team Design is eindelijk terug! Zit jij in je eerste, tweede of derde bachelor
en heb jij zin om je ingenieursskills eens op de proef te stellen? Dan is de jaarlijkse
EBEC Team Design competitie van BEST Leuven en VTK misschien wel iets voor
jou. In teams van 4 krijg je de kans om je meest creatieve oplossing voor een
bepaald probleem om te zetten in realiteit. Winnaars gaan door naar de EBEC
Benelux ronde om daarna door te stromen naar de grote Europese EBEC Final. Dit
jaar is EBEC Team Design volledig aangepast aan de huidige coronamaatregelen!

MA 29 - ZO 4: Battle of the Students: Strava edition | Overal
De tweede week van de BOTS staat voor
de deur en we hebben je nodig! Geef nog
een week alles wat je hebt met het lopen,
wandelen en fietsen zodat we het gat met
Apolloon (lopen) en Hilok ( fietsen) kunnen
dichten en we de beste kring met de beste
leden van Vlaanderen worden!
Blijven bijten! Daarna kan je toch 2 weken
uitrusten. Daarboven komt ook dat je
coole gadgets kan winnen! Bij 75 km lopen/
wandelen of 250 km fietsen krijg je een
drinkbus in BOTS ontwerp en als je 150 km
loopt/ wandelt of 500 km fietst, krijg je een
exclusieve BOTS short! Meer dan de moeite
dus.
Afsluiten doen we met een quote van onze decaan: ‘APOLLOON GAAT
ERAAN!!’

Events

DI 30: Webinar YERA: research in energie sector
Nu we na een jaar lockdown reeds Netflix van buiten kennen, is het tijd voor een
nieuwe avondactiviteit! Op 30 maart organiseert YERA een Engelstalige webinar rond
huidig onderzoek in de energie sector. We hebben drie onderzoekers van KU Leuven
en EnergyVille uitgenodigd die enkele veelbelovende onderzoeksdomeinen zullen
bespreken, namelijk: nucleaire fusie, Built-In PV en waterstofpanelen. Achteraf is er
de mogelijkheid om vragen te stellen aan de onderzoekers.
Schrijf je in voor dit event via: https://www.yera.be/event?id=4421

WOE 31: Paaseieren - Easter egg hunt | 14u00 | Alma 3
Op een lentedag, kon men de Paashaas horen zingen:
“Zie, ginds komen de Paasklokken uit wolkenland weer aan!” …. “Ze brengen
paaseieren, ik zie ze al liggen” …. “Wie goed zoekt krijgt lekkers, de rest zoekt
niet goed” ….
Zijn jullie oogbollen al ingesmeerd, klaar om de glimmende papiertjes van
chocolade eieren te zien oplichten in het gras? Is jullie neus nog coronavrij,
in staat om de geur van chocolade op te sporen tussen de aroma’s van de
natuur? Ga dan de uitdaging aan! Doe mee aan de enige echte “Paaseieren
zoektocht der Heverleese bossen”, georganiseerd door DE PAASHAAS?!

Events

WOE 31: Rector Who? - Livestream met oud-rector
André Oosterlinck | 20u00 | In uw kot
De eerste zetten zijn gezet: we hebben minstens één kandidaat die het opneemt
tegen de zittende rector. Op 31 maart zijn alle kandidaten bekend en staan alle
pionnen op het bord. Voordat wij als student de finale zet kunnen doen moet men
toch weten welk spel we spelen?!
Wat doet een rector? Waarom is jullie stem belangrijk? Waar draaien de
rectorverkiezingen echt om? De studentenvertegenwoordigers van de groep W&T
brengen jullie woensdag 31 maart een uitgebreide infosessie met een Q&A met oudrector en burgerlijk ingenieur André Oosterlinck!

Events

WOE 31: Sector Night IT Security | 19u30 | Online
[English below]
Ben je geïnteresseerd in het voorkomen van bedreigingen als
virusaanvallen, DDoS-aanvallen en spam? Vraag je jezelf af,
hoe werkt dit in de bedrijfsomgeving? Wil je weten wat het
inhoudt om een “White-hat hacker” te zijn?
Kom dan zeker langs op de Sector Night IT Security!
------------------------------Are you interested in preventing threats such as virus attacks, DDoS attacks and
spam? Do you ask yourself, how does this work in the business environment?
And last, do you want to know what it means to be a "White-hat hacker"?
Then be sure to visit the Sector Night IT Security!
Register at on.vtk.be/SNITSecurity

Events

DECADENTE WEEK

Het is zover, het moment waar iedereen het over heeft, is aangebroken; de
decadente week van Theokot! Theokot zal in de week van 29 maart tot 2 april worden
ondergedompeld in de decadentie zelf; decadente outfits, decadente broodjes,
decadente drankjes... noem maar op! Kom ook langs in jouw gala-outfit en krijg een
heerlijke fles bubbels, gewoon… gratis en voor niets! Wees er snel bij, want onze
voorraad is niet eindeloos. Ook kan je deze week een magisch gouden paaseitje vinden
in je broodje. De gelukkige vinder wint een decadente gouden spatel. Bestel dus snel
je broodje op vtk.be/shop en wie weet kan jij binnenkort bakken op een decadente
manier met de enige echte decadente gouden spatel. Tot snel!

PASEN IN THEOKOT

Wie zoekt, die vindt… paaseitjes! Het is niet alleen een decadente week in het Theokot,
maar ook de paashaas heeft ons laten weten dat hij graag eens een bezoekje brengt
bij ons. De paashaas heeft jullie allemaal gratis chocolade eitjes beloofd die je deze
week kan komen ophalen in het Theokot!

Theokot

Happy you, happy me!

📖

💛

In de volgende Ir.Reëel
zouden we graag twee pagina's aan pure positiviteit
publiceren. Wat heeft jou geholpen of uit bed
gehaald de afgelopen maanden?
Waar heb jij echt iets aan gehad of welke tips wil jij meegeven aan je medestudenten?
Heb je een leuk verhaaltje dat je wil delen om medestudenten op te vrolijken?
Vul dan zeker deze form in, het duurt maar twee minuutjes en je zou er al zeker de
redactie heel erg gelukkig
mee maken .

🍀

🛏

😘

🙃

Oproep

This week in history
Maandag 29 Maart
•
1602 - Johan Casimir van Nassau-Gleiberg wordt opgevolgd door zijn broer
Lodewijk II van Nassau-Weilburg.
•
1827 - Ludwig van Beethoven wordt, drie dagen na zijn overlijden ten gevolge
van een niet-uitgeklaarde oorzaak, op het Währinger Friedhof in Wenen ten grave
gedaald.
•
1871 - De Royal Albert Hall wordt geopend door koningin Victoria.
•
1912 - Robert Falcon Scott komt met 4 metgezellen om tijdens een vliegende
sneeuwstorm op Antarctica.
•
1965 - Een vermomde kroonprinses Beatrix trekt met majoor Bosshardt van het
Leger des Heils door de binnenstad van Amsterdam.
•
1975 - Eddy Merckx wint de tiende editie van Nederlands enige wielerklassieker,
de Amstel Gold Race.
•
1989 - Een man vernielt in het Dordrechts Museum tien schilderijen.
•
2010 - Twee terroristische zelfmoordaanslagen in de metro van Moskou kosten
aan 40 mensen het leven. Er zijn 64 gewonden.
Dinsdag 30 Maart
•
1791 - Eerste definitie van de meter (in Parijs) als 1/10.000.000e deel van de
afstand tussen de noordpool en de evenaar.
•
1945 - In De Nieuwe Standaard verschijnt de eerste aflevering van de strip Rikki
en Wiske (voorloper van Suske en Wiske).
•
1953 - Albert Einstein publiceerde voor de laatste keer een herziene
unificatietheorie.
•
1967 - in de Chelsea Mansion Studios in Londen wordt de foto van de voorkant
van de hoes van het wereldberoemde album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band van The Beatles gemaakt.
•
1968 - In Amsterdam wordt het 'kosmisch ontspanningscentrum' Paradiso
geopend.
•
1987 - Vincent Van Goghs schilderij Zonnebloemen wordt verkocht voor 39,85
miljoen dollar.
Woensdag 31 Maart
•
1889 - De Eiffeltoren wordt ingehuldigd.
•
1931 - Een forse aardbeving verwoest bijna de helft van Managua in Nicaragua,
tweeduizend mensen komen om.
•
1986 - Een Boeing 727 van Mexicana op weg naar Puerto Vallarta vat vlam en
stort neer in de bergen ten noordwesten van Mexico-Stad, 166 mensen komen
om.
• 1997 - Bij een treinongeluk in Spanje vallen zeker 26 doden en 60 gewonden.
De trein was met 280 vakantiegangers op weg van Barcelona naar Irun in
Baskenland.
•
1997 - Bij een brand in een flatgebouw in de Duitse stad Krefeld
komen drie leden van een Turkse familie om.
• 1998 - Child Focus wordt opgericht in België.

Random

Donderdag 1 April
•
•
•
•
•
•

1873 - Het Britse stoomschip Atlantic zinkt voor de kust van Nova Scotia, 547
mensen komen om.
1918 - Oprichting van de Royal Air Force in het Verenigd Koninkrijk.
1924 - Adolf Hitler wordt veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn
deelname aan de Bierkellerputsch. Hij zit slechts negen maanden in de
gevangenis, waar hij het eerste deel van zijn boek Mein Kampf schrijft.
1934 - Bonnie en Clyde vermoorden twee jonge highway patrol-agenten nabij
Grapevine (Texas).
1946 - Een aardbeving met een sterkte van 7,8 bij de Aleoeten creëert een
tsunami die de Hawaïaanse eilanden overspoelt. 159 mensen komen om.
1983 - Studio Brussel begint aan zijn uitzendingen als Brusselse lokale radio.

Vrijdag 2 April
•
•
•

2007 - Invoer van het rookverbod in openbare gelegenheden en op de
werkvloer in Wales.
2008 - De Verenigde Naties roept 2 april als Wereldautismedag in het leven.
2010 - Het Nederlandse fregat de Hr. Ms. Tromp ontwapent twaalf piraten
voor de kust van Somalië en stuurt hen met voldoende brandstof terug
richting de kust.

Zaterdag 3 April
•
•
•
•
•

1973 - Eerste gesprek door een mobiele telefoon.
1976 - Het eenentwintigste Eurovisiesongfestival vindt plaats in Nederland en
wordt gewonnen door de groep Brotherhood of Man met het liedje Save your
kisses for me.
1977 - De landen van de Benelux en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog weer over op de zomertijd.
1996 - Nadat hij achttien jaar bombrieven te hebben verstuurd, wordt de
Unabomber, Theodore Kaczynski, gearresteerd.
2012 - In Roemenië ontstaat grote opschudding omdat een
discotheekeigenaar voor zijn bouwplannen de plaatselijke begraafplaats
in één nacht heeft leeggeruimd en de stoffelijke overschotten op een
vuilstortplaats heeft gedumpt.

Zondag 4 April
•
1969 - Denton Cooley implanteert het eerste kunsthart; de patiënt blijft nog
65 uur in leven.
•
1973 - Opening van het World Trade Center in New York.
•
1985 - In de Efteling wordt de attractie Swiss Bob geopend.
•
1988 - Het derde Nederlandse televisienet wordt in gebruik genomen.
•
1996 - In de Efteling wordt de attractie Villa Volta geopend.
•
2014 - De Tungurahua-vulkaan in Ecuador spuwt tijdens een korte,
explosieve uitbarsting een kolom van as tot wel 10 kilometer hoogte de
lucht in.

Random

Testcriteria Covid
Ben je student aan de KU Leuven, LUCA, UCLL, Vlerick of Evangelische Theologische
Faculteit en verblijf je momenteel in Leuven? Dan kan je gratis en zonder verwijzing
van een arts bij ons terecht voor een COVID-19-PCR-test indien jij denkt een risico
te lopen op een infectie met COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

Bij het minste vermoeden van COVID-19 klachten, indien je geen koorts hebt en
een raadpleging bij de huisarts niet nodig is
Na een risicocontact
Bij een melding van hoogrisicocontact via een rood scherm in je Coronalert App
Na aankomst in België vanuit een hoogrisicogebied.
Op verwijzing van het KU Leuven contact tracing team in het kader van
clusteronderzoek
Als je op een andere manier een risico liep (mondmasker niet altijd goed
gedragen, je handen niet altijd goed gewassen, de afstand niet altijd bewaard,
te veel mensen gezien etc.)
Bij elk van deze indicaties is minstens in afwachting van het resultaat een
strikte quarantaine verplicht: als je niet in Leuven verblijft moet je je eigen lokale
huisarts of dienst Studentenvoorziening contacteren voor de dichtsbijzijnde
testmogelijkheid.

Opgelet, het afnamecentrum in de Zeelstraat levert géén bewijs van negatieve test
voor reizen of andere toepassingen. Als je zo’n attest nodig hebt, kan je terecht bij
je eigen huisarts of in het Brussels Airport Test Centre, ook wanneer je niet vanuit
Brussels Airport vertrekt.

Berichten

Mopjes
Kan katoen roesten?
Nee? Shit, dan heb ik in m´n broek gescheten!
Hoe kun je een rauw ei op een betonnen vloer laten vallen, zonder
deze te breken?
Op iedere manier die je wilt, betonnen vloeren zijn
erg moeilijk om te breken…
Ken je die mop van die blinde drummer?
Die slaat nergens op!
Waar ergert het bestek zich aan in de bestekla?
Aan de opscheplepel…
Waar zit je op, slaap je in en poets je je tanden mee?
Een stoel, een bed en een tandenborstel
Waarom ging de cursus "rietdekken" niet door?
Riet was ziek…

Raadsels

Spelletjes
Droedels
BBBBBBB

Spelletjes
Nonogram
BBBBBBB

Raadsel van de week
Als er een gat in zit, dan zit er geen gat in.
Als er geen gat in zit, zit er een gat in.
Wat is het?
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 Joy Haegemans en mag een mailtje sturen
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W7' om
haar prijs te ontvangen!

						

