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Het Bakske
Geachte lezer,
maandagochtend, een even grote struggle voor iedereen.
Om jullie pijn te verzachten is hier weer een versgedrukt bakske van de
week. Zoals jullie zien, zijn er deze week weer veel dingen te doen. De boodschap is
ALLEN KOMEN!
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Praeseswoordje

Wat een week! Wat een start van het academiejaar! Zelfs
onze geluidsmeter sloeg woensdagavond tilt van de sfeer tijdens het optreden van Jelle, Jonas en Free. Hun optreden was
voor mij een en al nostalgie. Ik herinner mij nog heel goed de fandag
van Spring in Plopsaland, waar ik mijn grootste kinderdroom in vervulling
zag gaan door op de schoot van Jelle (of beter Evert) een ritje in de monorail te mogen maken. Toen had ik nooit gedacht dat hij zoveel jaren later mijn
dromen over een fantastische Kick-Off TD ook zou vervullen…
Er is nog meer goed nieuws! Onze nieuwe lading 2001-kindjes kennen hun
Ketnet-klassiekers, en ze zijn daarbovenop ook nog eens geweldig sympathiek
en enthousiast! Na een vermoeiende week waar ze duizenden keren de vragen
“Burgie of archie?”, “Van waar ben je?”, “Wat zijn je hobby’s?”, “Zit je op kot?”, …
beantwoord hebben, kan deze week ook voor hen het echte studentenleven
beginnen. Ik geef jullie nog graag 1 tip mee: kom maandag zeker af naar onze
PeMe avond! Hierdoor maak je niet alleen vrienden voor het leven, maar heb
je ook de perfecte personen waarbij je terecht kan met al je vragen, én heb je
de perfecte bron voor samenvattingen en oplossingen!
Om af te sluiten nodig ik jullie donderdag graag uit op onze openingscantus.
Het academiejaar begint pas echt tijdens onze openingscantus, dus verenig
jullie en laat er ons een (on)vergetelijke avond van maken!
Met enthousiaste groeten,
Daphne

Vicewoordje
Slaaptekort. Een beter woord is er niet om de vorige week te beschrijven.
Volgeduwd met VTK-activiteiten zijn de eerstejaartjes deze week ingewijd in
het studentenleven. En blijkbaar hebben we dat dit jaar nog beter gedaan dan
vorig jaar aangezien de media uitvoerig klaagt over de zuipende studenten en
hun zotte promo’s. Kennelijk verwachten zij dat wij met watertjes en colaatjes
gaan feesten. Daarom zullen we misschien maar zwijgen over de Provinciezuip en de hoeveelheid vaten die er zijn doorgejaagd. (En ook omdat Limburg
is gewonnen)
Nu de eerste awkwarde kennismakingen en gesprekjes van de eerstejaars
achter de rug zijn, is het tijd om ze op te leiden tot echte studenten. Maandag kunnen ze peters en meters leren kennen die hen wegwijs maken doorheen Leuven en het burgie of archie leven. Zij die niet mee
waren op de onthaaldagen kunnen ook hun cantusmaagdelijkheid
kwijt geraken op onze openingscantus donderdag. Of ook hun
andere maagdelijkheid, afhankelijk van wat je plannen zijn
na zo’n cantus natuurlijk.
Geniet van je week en het Bakske!
Jarrit

		

Theokot

Scan dit voor een snelle reservatie!

Theokot

We zijn vanaf 30 september weer elke dag open van 10u30 tot 18u. Alleen op vrijdag
sluiten we al om 16u. Je kunt tot 11u je broodje bestellen op de site (https://www.vtk.
be/shop), maar ook voor pizza’s, croques, pannenkoeken, fruit, … kun je bij ons terecht!
Als je een broodje hebt besteld, kun je de rij overslaan en meteen naar het einde van
de toog wandelen om je bestelling af te halen. Je broodjes zullen vanaf 12u30 klaar
liggen. Als je hiervoor je broodje al wilt hebben, moet je misschien nog even wachten
.
Ook kun je shiften opnemen in het theokot. Hiervoor krijg je een gratis broodje en medewerkersbonnetjes, die je zowel in de fak als in het theokot kunt
gebruiken. Dit kun je ook doen via de site (https://vtk.be/shift). Zeker doen!
Sfeer en eten gegarandeerd! Volg ons ook zeker op Facebook en op Instagram. Daar komen altijd de openingsuren, activiteiten en het broodje van de week op te staan! Het broodje van deze week is zalm!
Het is dus heel duidelijk wat je te doen staat. Wil je een cheap, overheerlijk broodje
zonder in te rij te moeten staan? Reserveer je broodje op de site en kom naar het
theokot! Wil je een andere lekkernij of wil je gewoon even poolen, chillen of moet
je wachten op je boeken? Kom naar het theokot! Wil je ons helpen of graag vaste
medewerker worden? Neem een shiftje op en kom naar het theokot! The place to be!

Openingsuren
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Cursusdienst

Vanaf deze week zijn we terug te vinden achter onze cuditoog en is het theokot terug
open om te komen eten. Ook zullen alle pullen, fluostiften, sjaals en schrijfgerei worden
toegewezen.
Als je een mail ontvangt, mag je deze spullen komen afhalen. Vanaf deze week kan je
gebruik maken van de printer in het theokot. Hiervoor moet je een printkaart kopen
in de cursusdienst. Printen gaat zowel in kleur als in zwart-wit.
Wij verwachten dinsdag een nieuwe levering van cursussen en zullen die proberen
zo snel mogelijk toe te wijzen. De eerstejaars die een voucher hebben, kunnen vrijdag 04/10 tussen 12u30 en 14u00 hun voucher komen inruilen voor hun handboek
mechanica. Kom zeker je boeken afhalen voordat deze vervallen, maar vergeet de
openingsuren niet te checken.

MA 30/9: Career Evening | Aula Erik Duval | 20u30
Get to know & brand yourself!
Ben je een masterstudent en weet je nog niet goed hoe te beginnen aan de
zoektocht naar een eerste job of stage? Het juiste bedrijf vinden, solliciteren,
interviews, it's not all fun and games.
Maar.. VTK Development is hier om jou te helpen! De eerste stap is het vinden van
een bedrijf dat bij je interesses en werkstijl past. Deze zoektocht begint bij jezelf:
wat zijn je drijfveren, doelen, communicatiestijl? Tijdens deze interactieve Career
Evening helpen we je hier graag bij verder. Hierna geven we je een heleboel tips
en tricks om jezelf te verkopen met onder andere een sterke elevator pitch. Je
mag je verwachten aan heel wat nieuwe inzichten over jezelf en tricks om je te
verkopen.
Inschrijven via on.vtk.be/careerevening.

DI 1/10: BR Launch 1 | TTI | 18u00
BR Launch 1 is de startactiviteit van het Bedrijvenrelaties werkingsjaar 20192020. Op deze startactiviteit worden bedrijfspresentaties afgewisseld met
cocktailworkshops om zo op een informele manier een eerste stap richting
het bedrijfsleven te zetten. Afwisselend met de cocktailworkshops worden 4
presentatierondes van de volgende bedrijven gegeven:
Avery Dennison - Delaware
Deloitte - ExxonMobil
Exellys - Jan de nul
Kapernikov - Blue Projects
Voor en na de presentaties en workshops wordt er een receptie aangeboden
waar je op een informele manier contact kunnen leggen met de
bedrijfsvertegenwoordigers. Er wordt ook een avondmaal voorzien!

Events

Inschrijven kan tot en met maandag 30 september 23u59 via de link
in het evenement op de Facebook pagina VTK Corporate Relations
en op vtk.be. De aanwezige bedrijven zijn actief in verschillende
sectoren, dus alle afstudeerrichtingen zijn welkom! We
verwelkomen enkel laatstejaarsstudenten maximaal 100
studenten.

WO 2/10: Sushiworkshop | Thoekot | 19u30
Aan iedereen die gek is op sushi maar de bank niet wil kraken: VTK Cultuur
heeft dé oplossing! Kom op woensdag 2/10 naar onze sushiworkshop en leer
zelf lekkere maki, nigiri en inside out rolls maken, en dat voor een spotgoedkoop
prijsje. Spijtig genoeg zit onze workshop al vol, maar je kan je registreren op de
wachtlijst via on.vtk.be/sushi. Als je ingeschreven bent mag je zeker niet vergeten
dinsdagmiddag naar het theokot te komen om te betalen, anders vervalt je plaats
en gaat deze naar de eerstvolgende op de wachtlijst.

WO 2/10: Openingslezing Statix | Aula Duval | 20u30
Naar goede gewoonte begint Statix het academiejaar weer met een interessante
lezing. Dit jaar staat onze openingslezing in het thema van 'bouwen in tropisch
klimaat' Dit is een thema waarmee wij in België niet meteen mee geconfronteerd
worden, maar wel heel belangrijk is voor de prestigieuze bouwwerven van onze
grote Belgische bouw- en baggerbedrijven. De lezing vindt woensdag 2 oktober
plaats om 20u30 (iedereen is welkom vanaf 20u00 voor een hapje en een drankje)
en wordt voorgedragen door Hans Verbraken, hij is Senior Geotechnical Engineer
bij Besix.

DO 3/10: Openingscantus| Waaiberg | 20u30 | €4/€6 of €12/€15
Drie maanden, zo lang is het al geleden dat we vorig jaar hebben afgesloten met
de finale cantus. Gelukkig zijn de herexamens achter de rug en is het cantus
seizoen weer geopend.
We beginnen het jaar met een fantastische Openingscantus. Om het nieuwe jaar
ook op een nieuwe noot te starten introduceren we een nieuw concept BRING
YOUR OWN CUP cantus. Neem je eigen herbruikbare beker en krijg een euro
korting aan de kassa!
De inschrijvingslink komt maandag om 20 uur online in het facebook evenement.
Daarna kunnen ingeschreven mensen hun bandje komen afhalen op dinsdag en
woensdag doorheen de middag in het TTI.

MA - DO: Looptrainingen 24 urenloop | Atletiekpiste | 20u30
De legende van de Heilige Graal is een welbekend deel van de westerse
geschiedenis. Echter, vanaf nu zal deze legende ook deel uitmaken van de
geschiedenis van VTK! Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de
mooiste beker van Leuven te bemachtigen; lopen om die schitterend goudgele
Heilige Graal de onze te maken. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.
Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een looptraining
voorzien. Na een periode van vakantie en rust kan het ons allemaal wel
eens deugd doen om aan onze conditie te werken. Iedereen is dus
welkom, onafhankelijk van je sportief niveau of snelheid. Daarom
bieden we naast een intervaltraining en een snellere duurloop, ook
een duurloop op een rustiger tempo aan. Na elke training is er
zelfs de mogelijkheid om jezelf te testen op het rondje van de
24 urenloop en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam
T-shirt te bemachtigen. Afspraak aan de ingang van de
atletiekpiste om 20u30 vanaf donderdag 26 september.
Let's retrieve the Holy Grail!

Events

Ma - DO: Open trainingen IFB | 20u30
Met VTK doen we elk jaar mee met de interfacultaire beker. Voor degene
die dit niet kennen is dit een competitie waar de ploegen van verschillende
faculteiten het tegen elkaar opnemen. Als VTK doen we mee in veldvoetbal
mannen; veldvoetbal vrouwen, basketbal mannen, volleybal mannen,
volleybal vrouwen, zaalvoetbal mannen! Heb je interesse om met een van
onze teams mee te doen of gewoon zin om is een kijkje te nemen kom
dan zeker de open trainingen. Hieronder kun je zien waar en wanneer deze
trainingen doorgaan.
•

Veldvoetbal mannen: 1/10, 21:30 - 23:00, V3, KG2

•

Veldvoetbal vrouwen: 30/09, 20:30 - 22:00, kunstgras atletiekpiste

•

Zaalvoetbal mannen: 2/10, 21:00 - 22:00, Unit 4 topsporthal

•

Volleybal mannen: 3/10, 21:00 - 22:00, Unit 1 topsporthal

•

Volleybal vrouwen: 3/10, 21:00 - 22:30, Unit 3 topsporthal

•

Basketbal mannen: t.b.a. ( semesterweek 3 pas)

Indien je geïnteresseerd bent om deel te maken van één van de ploegen vul
dan ook alsjeblieft de form op onze site in.

MA 7/10: BEST Open meeting | in front of theokot | 20u00
Free food and drinks!
Have you ever travelled somewhere in Europe and couldn’t find a place
to sleep? Ever wanted to organize an event, but had no idea how to get
a partnership with some company? Ever felt nervous before giving a
presentation? As different as these three things may seem, BEST can help
you with all of them!
Board of European Students of Technology is a European student organization
with the main goal of developing students. We organise Summer Courses,
engineering competitions, soft skills training sessions, international
exchanges and tons of other activities.
Come to our Open Meeting to learn more through lots of fun games,
interactive presentations and of course the party afterwards!

DI 8/10: VTKwis | Aula PDS | 20u30

de
want

Bonzour tout le monde!
Op dinsdag 8 oktober organiseert VTK Cultuur weer de fenomenale
VTKwis, gepresenteerd door de enige echte Marijn Devalck. Quiz
mee voor fantastische prijzen of geef tournées générales om
zuipbeker te bemachtigen. Neem dus al uw copains mee,
het wordt weer een plezante avond, mijn gedacht!

Events

MA 7/10: EeTcantus | Waaiberg | 21u30 | €4/€6 of €12/€15
ENKEL VOOR EERSTE- EN TWEEDEJAARS
Ben jij eerste- of tweedejaars en heb jij zin in een cantus zonder al die oude
zakken? Dan is dit je kans om samen te verbroederen met je leeftijdsgenoten
en met een pint in de hand luidkeels te komen zingen op de EeTcantus. Zoals
de naam ook al een beetje doet vermoeden zullen er ook kleine versnaperingen
aanwezig zijn. Inschrijven kan via de inschrijvingslink in het evenement op
Facebook dinsdag 01/10 vanaf 20u00. Betalen kan vrijdag 04/10 en maandag
07/10 in Theokot tussen 12u30 en 14u00.
DEUREN: 21u30			
WATER: €4/6 lid/niet-lid

IO VIVAT: 22u00
BIER: €12/15 lid/niet-lid

Weet je nog niet goed wat de regeltjes zijn voor het cantussen? Kom dan een half
uurtje vroeger, dus om 21u00, naar ‘t ElixIr en krijg een een korte uitleg!

WO 9/10: Schachtenverkoop | Grasveld de nayer | 20u30
Voor de eerstejaars: Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK? Kom dan zeker naar de
schachtenverkoop (verplicht)! Op de schachtenverkoop word je in een groepje
van 4 verkocht aan ouderejaars. Ideale manier om deze te leren kennen en pret
verzekerd! We beginnen met een looptest voor de 24-urenloop, dus doe zeker
iets sportief aan dat ook vuil mag worden. Jullie worden verwacht om 18h aan
gebouw de Nayer. Meer informatie vind je op de site: https://www.vtk.be/nl/
page/parent/kick-off-activities/name/doop/. Vergeet zeker niet je doopboekje op
voorhand te komen in het Theokot!
Voor de ouderejaars: Jullie worden verwacht vanaf 20h30 in de Waaiberg. Je
moet gedoopt zijn om schachten te kunnen kopen.

DO 10/10: BR Launch 2 | TTI | 18u00
BR Launch 2 is de startactiviteit van het Bedrijvenrelaties werkingsjaar 20192020. Op deze startactiviteit worden bedrijfspresentaties afgewisseld met
cocktailworkshops om zo op een informele manier een eerste stap richting
het bedrijfsleven te zetten. Afwisselend met de cocktailworkshops worden 4
presentatierondes van de volgende bedrijven gegeven:
Miebach Consulting - KLA
Accenture - Renotec
neos - Tag
Cargill - Cisco
Voor en na de presentaties en workshops wordt er een receptie aangeboden
waar je op een informele manier contact kunnen leggen met de
bedrijfsvertegenwoordigers. Er wordt ook een avondmaal voorzien!
Inschrijven kan tot en met woensdag 9 oktober 23u59 via de
link in het evenement op de Facebook pagina VTK Corporate
Relations en op vtk.be. De aanwezige bedrijven zijn actief
i
verschillende sectoren, dus alle afstudeerrichtingen
z ij
welkom! We verwelkomen enkel laatstejaarsstudenten
maximaal 100 studenten.

n
n
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DO 10/10: PAL Vormingssessie tutors | Arenberg Kasteel 02.01
| 19u00

Ben je een enthousiaste tweede- of derdejaarsstudent en ben je Mechanica I nog
niet beu zelfs na eindelijk geslaagd te zijn? Kom dan naar onze vormingssessie
en word PAL-tutor! De avond wordt gevuld met interessante workshops gaande
van hoe je nu een goede PAL-sessie geeft tot een korte opfrissing van het vak
mechanica. We sluiten af met een gezellige receptie.

PAL
Voor het 3de jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted Learning)
voor het vak Toegepaste Mechanica I. Dit project houdt in dat een groepje eerstejaarsstudenten (de tutees) een vijf à zes keer tijdens het semester samenkomt
met één of twee ouderejaarsstudenten (de tutors). Julie en Mante, het PAL-team
van dit jaar, zijn alvast helemaal klaar om er weer een topeditie van te maken.

Maar ... wij hebben jullie nodig!
Meer info over dit concept vind je door het scannen van onderstaande QR-code
(of surf naar on.vtk.be/pal). De inschrijvingslinks voor
tutors en tutees komen later online, deadline voor inschrijven is 10 oktober. Dit is tevens de dag waarop voor
tutors een tutoropleiding zal georganiseerd worden.
Meer info hierover volgt later!

Scan dit om je in te schrijven!

Berichten

Hieronder een fragment uit het artikel ‘Plaatstekort voor kernafval: waar gaat dat
heen?’, voor het volledige artikel surf naar yera.be. Hou zeker onze facebookpagina en het bakske in de gaten, want binnenkort komen onze evenementen eraan.
De bunker voor tijdelijke opslag van laagactief afval in Dessel bevat momenteel
zo’n 50.000 vaten, waarmee bijna de maximale capaciteit wordt bereikt. Belgoprocess wil dan ook dringend investeren in extra opslagruimte. Het geplande
gebouw zal plaats bieden voor 5.000 vaten en een prijskaartje hebben van 7
miljoen euro. Daarmee kunnen we weer 4 jaar verder. Het zal in gebruik kunnen
genomen worden tegen het einde van 2020.
Maar hoe komt het eigenlijk dat we met een plaatsgebrek kampen? Zoals reeds
gezegd, dient deze bunker als tijdelijke opslag, terwijl er gezocht wordt naar
manier om het kernafval definitief te bergen. In het geval van laagactief en middelactief afval met een lage halfwaardetijd (30 jaar of minder) volstaat het om
het afval te stockeren in gebouwen die zich aan het aardoppervlak bevinden. Dit
is een veilige oplossing aangezien deze vaten, die sowieso al niet erg gevaarlijk
zijn, nog eens worden opgesloten in betonnen kisten met een natuurlijke en synthetische afdeklaag. Het nucleaire afval biedt dus geen gevaar voor mens, dier of
milieu. Na 300 jaar in deze toestand, zal de activiteit van het kernafval met een
factor 1000 zijn gedaald, en kan het vervolgens als normaal, conventioneel afval
behandeld worden.
De vergunning voor de bouw van zo’n opslagbunker in Dessel werd echter afgekeurd door FANC (Federale Agentschap voor Nucleaire Controle), waardoor het
gebouw voor tijdelijke opslag begint vol te raken. Ondertussen is er een nieuwe
vergunning aangevraagd, en is de opslagbunker voor definitieve berging gepland
voor 2024.

Berichten

An initiative that stimulates
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WERKGROEP REDACTIE
Hela! Yes, jij bent al goed op weg. Je leest de bladzijde over de werkgroep Redactie. Wij gaan er op deze bladzijde dan ook alles aan doen om jou te overtuigen
dat dit een geweldige werkgroep is! Maar wie zijn wij nu eigenlijk? Wij zijn de post
Communicatie binnen VTK en wij staan in voor de werkgroep Redactie.
Voor de rest heb je misschien nog niet veel van de post Communicatie gehoord,
maar wij zijn verantwoordelijk voor de Bakskes die je iedere week in de aula ziet
verschijnen en -niet te vergeten- voor de Ir.Reëel. Maar wij doen nog veel meer
dan dat. Zo wordt er ook gezorgd dat er fotografen rondlopen op alle evenementen zodat hier later leuke aandenkens aan zijn, het verzorgen van de banners
voor de evenementen op Facebook en ander promomateriaal. Verder beheren
we ook de VTK Snapchat en Instagram! Spreken één of meerdere aspecten je
hiervan aan? Lees dan zeker verder!
Jij kan namelijk ook deel uitmaken van dit team. Zou jij graag eens een artikel
publiceren in de Ir.Reëel? Dat kan gaan van een artikel rond Valentijn tot een
interview met de rector of van een flowchart tot een review van enkele apps,
zolang het maar binnen je eigen interesse ligt. Of schrijf je liever iedere week een
nieuw verhaal voor in ‘t Bakske? Dat kan ook natuurlijk.
Ben je wat minder into schrijven, maar wel een creatieve ziel? Ben je graag bezig
met Photoshop en InDesign of zou je net graag leren hoe je posters ontwerpt of
cartoons tekent? Ook dan is de werkgroep Redactie iets voor jou! En ook voor de
creatieve geesten onder ons die enkel hun ideeën willen delen, maar deze niet
graag zelf uitvoeren, is er plaats in de werkgroep.
Is ook dat niet helemaal je ding, maar wil je er graag op toezien dat er geen vervelende spellingsfouten meer terechtkomen in ‘t Bakske of de Ir.Reëel? Vervoeg
dan ook zeker ons team.
Voor ieder wat wils dus! Helemaal overtuigd of toch liever nog wat meer informatie? Voeg je dan zeker toe aan de Facebookgroep ‘Werkgroep Redactie VTK’
of stuur een mailtje naar redactie@vtk.be om op de hoogte te blijven. Zo weet jij
als eerste wanneer de startvergadering valt. Tot dan! ;)

Scan dit om de werkgroep te vinden!

Berichten

Waag je kans in de Interfacultaire Rockrally
2019-2020!
Zou jij wel eens je innerlijk podiumbeest naar buiten willen laten komen? En
wil je voor een enthousiast publiek optreden (dat niet enkel bestaat uit je huisgenoten of je oma)? Grijp dan nu de kans en doe mee aan de 36e editie van de
InterFacultaire Rockrally!
LBK en VTK organiseren dit jaar opnieuw het beste Leuvense muziekevent van
het jaar. Elke studentenvereniging uit Leuven mag voor IFR een band afvaardigen
die hen vertegenwoordigt en zichzelf al rockend tot winnaar probeert te kronen.
Daarvoor moeten ze wel eerst de strijd aangaan tijdens de voorrondes op 18 en
20 november. En de beste bands gaan door naar de fenomenale finale in Het Depot op 18 maart. Op deze locatie hebben al talloze bekende artiesten de pannen
van het dak gespeeld en jij kan met jouw band de volgende zijn! De beste band
wint bovendien ook nog eens studiotijd!
Heb je interesse en wil je je inschrijven met je band? Dan zijn dit de voorwaarden:
één van de groepsleden moet lid zijn van de Leuvense studentenvereniging die
vertegenwoordigd wordt, er mag per vereniging slechts één band ingeschreven
worden, en de helft van de band moet nog student zijn. Je stelt met je band een
setlist op van maximaal 20 minuten die bestaat uit jullie eigen nummers en één
cover. Inschrijven zelf kan op de vi.be-kans via on.vtk.be/ifr
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Cantusweetje - Werkgroep Cantus
Commilitones
Het nieuwe academiejaar is na de eerste week onherroepelijk van start gegaan.
Daarmee ook het cantusweetje dat jullie vanaf nu tweewekelijks in het Bakske
kunnen terugvinden. Met deze rubriek wil Werkgroep Cantus jullie meer vertellen over de betekenis en geschiedenis van de volks- en studentenliederen die
de codex rijk is. Waar anders kunnen we beginnen dan met ons eigen kringlied?
De Vlaamse Technische Kring werd in 1920 opgericht door J. Raskin om plaats
te bieden aan Nederlandstalige lezingen, aan een universiteit waar de algemene
voertaal Frans was. Pas vele jaren later, in ‘55-’56 werd VTK een echte kring zoals
we die nu kennen, met als eerste praeses Frans Van Cauwelaert. Hij schreef ook
het oude VTK-kringlied (terug te vinden op studentencodex.org) en ontwierp mee
het schild dat in het huidige kringlied wordt bezongen. Dat nieuwe lied kwam er
omwille van het verloren gaan van de oorspronkelijke melodie, maar is recent
door ex-praeses Robin Ska teruggevonden.
De tekst en melodie van het nieuwe kringlied dateren van 1993. Ze zijn van de
hand van Elke Hendrix, praeses van ’93-’94 en tevens eerste vrouwelijke praeses
van VTK. De eerste strofe van het kringlied gaat over… het zingen van het kringlied. Dat lijkt nu evident maar moest toen opnieuw geïntroduceerd worden. De
tweede strofe beschrijft het schild dat overal op prijkt: de Vlaamse leeuw als
symbool van de Vlaamse identiteit (zeer belangrijk gezien het ontstaan van VTK),
drie schitterende sterren van goud en dan de hamer en passer daaronder, die
staan voor de ontwerpzin en arbeidskracht van de ingenieurs. De sterren lijken
op het eerste zicht maar wat simpele versiering maar waren oorspronkelijk drie
gele mispelbloemen op een rood veld, rechtstreeks uit het wapenschild van de
familie Arenberg. Al negenennegentig jaar lang gaan VTK en de campus Arenberg
hand in hand en staan ze daarom op ons schild. Het refrein en de derde strofe
spreken tenslotte wel voor zich.
Laten we drinken op VTK, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat VTK!
Geïnteresseerd in dit alles? Aarzel niet om eens contact op te nemen.
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be
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Verslag VTK Bureau 1
Het eerste VTK bureau van dit academiejaar was weer een hoogvlieger, vol interessante discussies. We startten onze tweewekelijkse vergadering met een
onderwerp dat al enkele tijd een hot topic is binnen de universiteit: activerende werkvormen. In de Facultaire Permanente OnderwijsCommissie (FPOC)
besproken we met de programmadirecteurs hoe zij de toekomst van het hoorcollege en de oefenzitting zien. Ideaal zouden ze willen streven naar een systeem waar de student steeds mooi alles na de hoorcolleges herhaalt en in de
oefenzitting vlijtig oefeningen maakt en uitdiepende vragen stelt. Het Bureau
had daar terecht enkele twijfels over, maar het algemene gevoel was eerder af
te wachten wat er uit deze vrij vage facultaire discussie komt.
Vervolgens bespraken we het voorstel van onze rector om de tolerantiepunten
in het eerste jaar af te schaffen en alleen in dat jaar terug te keren naar een
systeem van deliberatie door proffen. Volgens hem zou dit meer eerstejaars
op het standaardtraject houden, een prioriteit van het huidige rectorale team.
Met de studenten zijn we echter wat sceptisch over dit idee, dus werd in de
Studentenraad beslist, in lijn van een eerder VTK bureau, het voorstel af te
wijzen. De kans is echter reëel dat onze zorgen van tafel worden geveegd,
daarom besloten we ook standpunten in te nemen in het geval het nieuwe
systeem wel ingevoerd zou worden. De eerste vraag was of studenten het
deliberatievoorstel moeten kunnen weigeren, het bureau vond volmondig van
wel. In een volgend punt, besloten we wel geen voorschriften op te willen leggen over hoe de proffen moeten delibereren en te vertrouwen op hun gezond
verstand. Vervolgens besloten we ook te vragen om proffen in juni en september te laten delibereren in plaats van enkel na de herexamens. Tenslotte
werd er ook besproken of we de studiepunten die werden gedelibereerd, ook
afgetrokken zouden worden van de 18 studiepunten van de bachelor, of we
gewoon met een bundel van 12 tolerantiepunten in het 2e en 3e bachelorjaar
willen werken en de deliberatiepunten dus helemaal apart worden gehouden.
Er werd na een pittige discussie voor 18 punten gekozen, waar de deliberatiepunten dus ook van worden afgetrokken.
Wil je meer weten over ons VTK bureau, stuur dan een mailtje naar onderwijs@vtk.be. Vergeet je zeker ook niet lid te maken van onze onderwijsgroep om
steeds op de hoogte te blijven!
Scan dit om de groep van VTK Onderwijs te vinden!
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Humasol
We nodigen jullie met plezier uit op onze Humasol Happening op dinsdag 29
oktober 2019! Het is de avond waar de projectstudenten van 2019 hun avontuur afsluiten. Daarnaast zal er een debat rond de link tussen migratie ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden geleid door Jan Hautekiet.
Heb je interesse om zelf op project te gaan of wil je in één van onze interne
werkgroepen gaan? Kom dan zeker naar de infostand tijdens de gratis receptie. Je ontmoet er andere projectstudenten en komt er te weten hoe jij mee
kan helpen aan onze missie.

Cultuurtips
DI 1/10: Knaus | 30CC Schouwburg | €18

(20% korting met Cultuurkaart)

De Noorse auteur Karl Ove Knausgård is een van de populairste schrijvers van
het moment. 'Schrijver', 'Vader' en 'Zomer' zijn wereldwijde bestsellers. In zijn
oeuvre van meer dan 3.500 pagina’s probeert de Noor de banaliteit van zijn
eigen kleine bestaan te overstijgen. Maar Knausgårds werk wordt ook op controverse onthaald: hij smeert in zijn boeken schaamteloos zijn privéleven én
dat van vrienden en familie uit, met naam en toenaam.
In 'Knaus' trachten regisseur Alexia Leysen en acteur Valentijn Dhaenens te
ontrafelen wat Knausgård zo ver dreef. Want een mens moet zichzelf toch
afvragen: waarom heb ik dat gedaan? En met welk recht?

MA 30/9: Tom Helsen | Het Depot | €15

(€13 met Cultuurkaart)

Tom Helsen heeft een nieuw album dat hij in het Depot voor zal stellen. Zijn
zeven solonummers zal je integraal te horen krijgen, maar de rest van het
programma wordt door het publiek bepaald. Je kan via zijn facebookpagina en
nummer vragen en motiveren waarom hij dat moet spelen, misschien speelt
hij jouw favoriete nummer wel live op het podium van Het Depot

DO 3/10: Next.Ape | 30CC (Wagehuys)| €17 (20% korting met Cultuurkaart)
Next.Ape, dat zijn vier vernuftige muzikanten (twee Belgen, een Hongaar en
een Luxemburger) die de grenzen verkennen van psychedelische rock, triphop
en jazz. Denk Radiohead, Damon Albarn, Modeselektor en Miles Davis.
De beeldende teksten en het totaalverhaal van hun eerste EP wekken cinematografische beelden op en illustreren de onderdrukkende realiteit. Hun
herkenbare sound bevat een inslaande snaredrum,
een diepe bas afkomstig van de Moog, een laaiende gitaar, inventieve keyboards en natuurlijk, een prachtige, charismatische stem.
De groove is hectisch en doortastend. De improvisaties geven je kippenvel. Kortom, Next.Ape’s muziek laat je niet onberoerd.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze
eigen activiteiten? Wordt dan lid van onze facebookgroep
via on.vtk.be/cultuurcommunity
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Spelletjes

SPELLETJESTIJD

EN KLEUREN MAAR

Spelletjes

Raadsel van de week
Een muis zit vast in een boekenkast. Hij eet zich een rechte weg door een tiendelige encyclopedie die in de boekenkast staat. Elk deel bestaat uit duizend
pagina’s. De muis begint aan de voorkant van het eerste deel en eindigt op de
achterkant van het laatste deel.
Van hoeveel pagina’s heeft de muis gegeten?
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 Jonas Bertels en mag zijn prijs op blok 6 afhalen.

