Het Bakske
11 februari 2013

-

16 blz.

-

1000 ex.

wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (10/2)
21u00 - ...

Openingsavond 2

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Openingscantus 2

Waaiberg

Apres Cantus Party

‘t ElixIr

19u00-19u45

Inschrijvingen gitaarlessen

200S 00.03

20u00-23u00

Kwis 2

200G 00.01

Fakbar open

‘t ElixIr

Student Welcome Snow Edition

Oude Markt

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (11/2)
21u00 - ...
Dinsdag (12/2)
20u30-00u00
00u00 - ...
Woensdag (13/2)

21u00 - ...
Donderdag (14/2)
18u00-23u00
21u00 - ...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (11/2)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

13u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (12/2)
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Woensdag (13/2)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (14/2)

Vrijdag (15/2)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Gelukkig Nieuwjaar! Ja, ‘t is misschien wat laat, maar ‘t is toch de eerste gelegenheid die
ik krijg om jullie dat ook via ‘t Bakske mee te delen. Dus bij deze. :) Lekker uitgerust na
een chille lesvrije week ben ik helemaal klaar om er een fantastisch tweede semester van
te maken. Een nieuwe geluidsinstallatie in ’t ElixIr op zondag, een verrassing op de cantus
dinsdag en een epische party op de Oude Markt donderdag. Weg goeie voornemens om
nu wel eens van in het begin mee te zijn met de leerstof. Of nee wacht, dat voornemen
heb ik eigenlijk nooit gehad. Haaaa, life feels good aan het begin van een semester. Enjoy!
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Tijdens de examenperiode heeft VTK een huisdiertje gekregen: de VTKat. Dit lieftallig
poezeke kwam dagelijks om eten vragen en zoals dat altijd is op blok 6, liggen er wel wat
restjes. Ondertussen komt ze al dagelijks om een aaibeurtje vragen, binnenkort slaapt ze
binnen. Gelukkig heeft ze meer overlevingskansen dan de vice-vissen van vorig jaar :).
Marvin (vice@vtk.be)

Sport
Breakdance lessen
Ook in het tweede semester zorgen we ervoor dat je geen stijve plank wordt/blijft. Na
de zwoele salsalessen van vorig semester, gaan we deze keer de andere kant op met
breakdance. Leer alles van het footwork tot powermoves en freezes in een tiendelige
lessenreeks. De lessen gaan door elke woensdag van 20u30 tot 21u30 in de Redingenhof
zaaltjes unit 1. Leden betalen 13 euro, niet-leden 18 euro.
Emily (sport@vtk.be)

Activiteiten
AfrekeningsTD
Reeds voor de vijfde keer brengt VTK in samenwerking met Studio Brussel de
Afrekening terug naar Leuven en het belooft opnieuw een vet feestje te worden! Kaarten
kun je kopen in het Theokot, ‘t ElixIr, Alma 2 en Alma 3. VVK €3 voor leden en €5 voor
niet-leden (ADD:€5/€7). Meer info is te vinden op vtk.be/on/afrekening.
Kai, Sander & Jef (activiteiten@vtk.be)
p. 2 - Bakske Week 1

Openingscantus 2
Het tweede semester is begonnen, de punten komen pas volgende week, dus deze week
is het tijd voor te feesten! Daarom organiseren wij op dinsdag 12 februari de tweede
openingscantus van het jaar. 9 euro voor bier, 3 euro voor water. Deuren om 19u30, Io
Vivat om 20u30 @Waaiberg. Kaarten zijn verkrijgbaar zondagavond en maandagavond in
fakbar ‘t ElixIr, en maandagmiddag en dinsdagmiddag in het Theokot!
Jeroen (activiteiten@vtk.be)
Student Welcome Snow Edition
Aprèèèèèèèès-SKiiii! De Gebroeders Ko trappen donderdag om 18u het grootste aprèsski feestje van België af op de Oude Markt. “Ik heb een boot!”. DJ Wout, Dynamite en
DJ F.R.A.N.K. passeren ook de revue. Herejezus, dat wordt een epische party. Gratis
toegang, een volle Oude Markt, afterparty’s in de café’s en enorm veel sfeer. Er is geen
betere manier om het semester in te zetten. Ik heb een toe-toe-toeter op m’n waterscooter!
Weet je wat ik wil? Een opblaaskrokodil! Jaja, wij zijn duidelijk al in de sfeer. En terecht.
Be there or be een vierkantje.
Student Welcome (activiteiten@vtk.be)
Hamburgerverkoop
Geen zin in boterhammen? Of in de vol-au-vent van de Alma? Wat dacht je van een
heerlijke hamburger? Kom dan donderdagmiddag naar het theokot waar je zoveel
hamburgers en cheeseburgers kan eten als je maar wil!
Halftime (halftime@vtk.be)

Cultuur

Kwis 2

Het semester is nog maar net begonnen of we testen alweer je algemene kennis op onze
VTK Kwis deze woensdag! Laat zien dat je niet helemaal wereldvreemd bent geworden de
voorbije examens en schrijf je met een paar vrienden in voor een toffe avond. Inschrijven
kan op vtk.be/on/kwis. De kwis start om 20u stipt in de 200G 00.01, de inkom is €4 per
ploeg. Tot woensdag!
Cultuur (cultuur@vtk.be)
6de Vlaamse Improcup
Ook dit jaar organiseren de Leuvense improteams Preparee en Improrlando de
ondertussen zesde Vlaamse ImproCup, het officieuze wereldkampioenschap voor
improteams uit Nederlandstalige maar niet-al-te-lage landen. Op donderdag 21 februari
steken 12 spelers uit evenveel Vlaamse teams een pak enthousiasme, een mespunt piano
en een ruime portie van de beste (uw!) suggesties in een bebloemde springvorm om er
een verrukkelijke avondvullende show van te bakken.
Heb je zin om zelf ook je vinger in de spitante slagroom te komen steken en te proeven
van het beste wat improviserend Vlaanderen te bieden heeft, bestel dan tijdig je tickets via
www.preparee.be om zeker te zijn van een goed zicht en voldoende gelegenheid om jouw
held of heldin naar de overwinning te juichen!
Inge (cultuur@vtk.be)
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How to play the guitar like many guitar players ... don’t!
Deze semester starten we met een nieuwe beginnersgroep voor onze gitaarlessen. De
lessen zullen doorgaan elke woensdag om 19u00 in 200S 00.03. Inschrijven kan nu
woensdag op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip. Voor meer informatie, check
vtk.be/on/guitar.
Kostas (gitaar@vtk.be)
Artefact
ARTEFACT is het jaarlijkse kunstenfestival van STUK waar (beeld)cultuur, de actualiteit en
maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het programma bestaat uit een uitgebreide
thematische tentoonstelling met internationale kunstenaars, aangevuld met verdiepende
lezingen en voorstellingen. Niet alleen in STUK, maar ook in de Leuvense binnenstad.
Daarnaast presenteert STUK voor het eerst samen met Het Depot een uitgekiende
muziekaffiche.
A CITY SHAPED kijkt met een kritische blik naar nieuwe aspecten van de hedendaagse en
toekomstige stadsontwikkeling. Duurzaamheid en ecologie lijken ondertussen structurele
parameters om na denken over de stedelijkheid van de toekomst. Leiden deze begrippen
en aandachtspunten tot een nieuwe fundamentele visie op de stad en urbanisme? En
is de impact ervan vergelijkbaar met de totale visies van bijvoorbeeld Le Corbusier,
Haussmann, Ebenezer Howard, Walter Jonas, Archigram, Bauhaus, …? Het is duidelijk
dat het duurzaamheidsconcept nieuwe accenten legt in de ontwikkeling van stedelijkheid,
maar vaak blijken ecologische gevoeligheden ook reeds op te duiken in vroegere
architecturale projecten en utopische visies op de stad. Het programma maakt ruimte voor
ontmoetingen tussen verschillende posities en proposities binnen die complexe context.
De toekomstige stedelijke omgeving wordt in de eerste plaats vormgegeven vanuit
verschillende beleidsniveaus: internationaal, nationaal, stedelijk, provinciaal, … Tijdens
Artefact willen we deze visies in dialoog laten gaan met de stem van de kunstenaar,
de individuele burger of de activist. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het toetsen van
en ingrijpen op het ‘officiële’ stadsweefsel en gerelateerde natuurlijke, functionele,
economische en sociaal-culturele aspecten.
Je kan samen met VTK de tentoonstelling bezoeken op woensdag 20 februari om 17u.
Inschrijven hiervoor kan op vtk.be/on/artefact.
Inge (cultuur@vtk.be)
Verbroedering VTK Gent
Maandag bezoeken we onze collega’s ingenieursstudenten in Gent. We verzamelen aan
de ingang van het station om 17u30, waarna we samen de trein nemen naar Gent. Daar
worden we opgewacht door praesidiumleden van VTK Gent, die ons een korte rondleiding
door Gent geven. ‘s Avonds nemen ze ons mee naar hun clubavond, waar je kan komen
kijken of de Gentse studenten even goed kunnen feesten als de Leuvense. Wie wil kan
een rit op onze Go-Pass kopen om daar te geraken. Terugreis is voorzien met zowel de
laatste als de eerste trein. Ga je graag mee? Inschrijven kan op vtk.be/on/gent.
Kristof (cultuur@vtk.be)
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www.kuleuven.be/cultuur

v.u.: kristien jacobs naamsestraat 96 bus 5010 3000 leuven | vorm: lieve claes

CLUB KULtuur wordt opgericht door de Dienst Cultuur KU Leuven, maar is volledig onafhankelijk in haar redactionele inhoud.

iets voor jou? Stuur voor 21 februari je cv en twee korte stukjes,
eentje over jouw culturele passie en eentje over het beste theaterstuk/
concert/ … dat je ooit gezien hebt naar cultuur@kuleuven.be.

Hillaert (De Morgen, De Standaard, Klara)

 Een pakket van een aantal workshops recenseren, o.a. met Wouter

 Gratis tickets voor de voorstellingen die je recenseert

een geïnteresseerd publiek van medestudenten

 Een blog waarop je je mening over culturele events kwijt kan aan

wiJ Bieden

Leuven en hierover regelmatig previews en reviews op de CLUB
KULtuur-blog schrijven
 Je schrijft graag – ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste

 Je wil wekelijks tips geven over niet te missen culturele events in

beeldende kunst (of voor alles tegelijk)

 Je hebt een passie voor theater, film, dans, literatuur, muziek of

Lemmensinstituut en hebt een cultuurkaart (of wil er graag één)

 Je studeert dit jaar aan de KU Leuven, KHLeuven, Groep T of het

JoUw profieL

een cultuurkaart die graag naar theater, film, concerten, tentoonstellingen enz. gaan kijken en daar hun gedacht over kwijt
willen. En daarom zijn we op zoek naar jou.

CLUB KULtuur is een blog van enthousiaste studenten met

Dienst Cultuur KU Leuven
zoekt cultuurminnaars
met een vlotte pen

Fakbar
Hier gaan we weer!
Het 2de semester is begonnen en dat wil zeggen dat het terug tijd is voor fakfeestjes,
cantussen en pas vroeg in de ochtend gaan slapen! We starten zoals in het 1ste semester
met een geweldige openingsavond op zondag. Dinsdag zal er na de cantus een afterparty
zijn en donderdag kan je tijdens of na de Student Welcome Snow Edition afzakken naar
onze geliefde fakbar want Farma zet ook hun 2de semester dan opnieuw in met een
geweldig feestje. Tijdens de vakantie hebben we onze hele muziekinstallatie vervangen
en we kunnen dus met trots zeggen dat de feestjes dit semester nog beter gaan worden!
Volgende week dinsdag 19 februari. is het Carnavalsfeestje, hou die datum dus zeker vrij.
Tot in ‘t ElixIr!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Het contrast tussen de bruine skikopjes en de traditioneel Belgisch gekleurden is weer
ten top. Of je nu gaan skiën bent of andere leuke dingen gedaan hebt, het Theokotteam
hoopt dat iedereen zich te pletter heeft geamuseerd de afgelopen week. De examenstress
maakt plaats voor het ontspanningsgevoel, de lessen zijn nog niet allemaal begonnen en
het is verdorie veel te lang geleden dat we sommige vriendjes hebben gezien ! Een ideaal
recept dus voor een bezoekje aan het Theokot, waar het weer rijkelijk zal broeien van de
gezelligheid! Wij zijn alvast weer klaar om erin te vliegen vanaf komende maandag (met
uiteraard een nieuw broodje van de week!), hopelijk tot dan!
Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst

Een nieuwe start
Hopelijk hebben jullie genoten van een welverdiende week vakantie en kunnen jullie met
opgeladen batterijtjes het nieuwe semester aanvatten. Cursusdienst heeft niet stilgezeten
tijdens de vakantie en ook wij zijn klaar voor het nieuwe semester. Vanaf maandag gaan
we opnieuw open. Om grote wachtrijen te vermijden (of toch te beperken) vragen we jullie
om zoveel mogelijk rekening te houden met volgend “uurrooster”:
-Maandag: 1e jaars: 13u-19u
-Dinsdag: 2e jaars: 12u-19u
-Woensdag: 3e jaars: 12u-19u
-Donderdag: alle masters: 12u-19u
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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Iaeste

Op buitenlandse stage met IAESTE:
Moesten jullie het nog niet weten: de IAESTE-stages voor deze zomer staan reeds online,
deze kan je vinden op onze ibas site: http://www.iaestecentre.net/ibas/ dus wees er als de
kippen bij, want het B-form sluit deze vrijdag al!!! Moest je zin hebben om met IAESTE op
stage te gaan, maar ben je vergeten je A-form in te vullen? Niet getreurd, over 2 weken
komen alle stages die nog over schieten en alle stages die erbij komen voor iedereen
online. Dus nog even geduld, want ook jij kan nog steeds met ons op stage vertrekken.
Moest je nog met vragen zitten, mag je altijd mailen naar: iaeste@vtk.be

IAESTE is meer dan een stage alleen!!!
Ben jij global-minded, sta je open voor andere culturen en durf je een uitdaging aan? Neem
dan zeker contact met ons op want IAESTE is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste
medewerkers om ons huidige team te versterken. We proberen elke week minstens 1 keer
af te spreken met ons team van medewerkers en buitenlandse trainees, dus als jij het
ziet zitten om af en toe een pintje te gaan drinken en op stap te gaan met internationale
studenten, contacten te leggen met bedrijven, en wilt meehelpen aan het organiseren van
internationale feestjes of een weekendje naar bijvoorbeeld Parijs, dan is IAESTE zeker
iets voor jou! Dus heb je zin om ons te team te joinen? Like dan zeker onze FB page:
IAESTE LC Leuven en stuur ons een mailtje op: iaeste@vtk.be. Bovendien organiseren
we woensdagavond een spaghettiavond, maar let op: plaatsen zijn beperkt dus wees er
snel bij en schrijf je in op onze FB-pagina!
IAESTE (iaeste@vtk.be)

Best

De zomervakantie is wel tof, maar al dat Belgische regenweer steekt toch ook wel tegen na
een tijd, de Belgische kust en de Ardennen zien er hetzelfde uit als vorig jaar, en je begint
dat studentenleven toch ook wel wat te missen. Waarom niet eens voor een kleine twee
weken naar het buitenland gaan op Summer course voor maar 45 euro ? Say Whut?
Jawel, je leest het goed! Met BEST kan je voor maar 45 euro de meest epic weken uit je
leven meemaken, samen met de coolste studenten van Europa! Dat klinkt wel heel mooi
maar… dat is het ook! Je vindt al de mogelijkheden vanaf 17 februari op http://best.eu.org.
Voor meer informatie kan je ook altijd al terecht op www.best.eu.org/Leuven. Een van de
volgende weken kom je ons tegen in de lessen. Zie http://facebook.com/bestleuven.
Groetjes,
BEST Leuven (leuven@best.eu.org)
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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
European BEST Engineering Competition (EBEC) zeker iets voor jou! Wat jouw studiejaar
of jouw specialisatie ook is, iedereen is altijd welkom!
Hou daarom zaterdag 2 maart vrij om te tonen dat jij in het beste ingenieursteam van
Leuven zit! Naast een dag met veel plezier, zijn er voor de beste teams ook mooie prijzen
te winnen: met de Eurostar naar Londen, een GO-pass én de kans om de eer van Leuven
hoog te houden tegen de andere ingenieurs in Benelux én kans op de finale in Warschau!
Aarzel niet langer, maak een groepje van 4 studenten en schrijf je in op onze website!
Voor meer informatie en inschrijvingen, bezoek onze website http://best.vtk.be/
BEST Leuven (best@vtk.be)

Overig

YenYard als nieuw alternatief voor Social Gifting
Help! Een kotfeestje in zicht maar geen cadeau bij de hand en geen inspiratie om lastminute iets te vinden? Laat staan de tijd om verschillende winkels af te schuimen op zoek
naar het perfecte cadeau. YenYard biedt de oplossing! In enkele klikken kan je niet alleen
een cadeau geven, maar wel hét cadeau dat die ene vriend of vriendin nu al zo lang op
zijn verlanglijst had staan. www.YenYard.com, met bijhorende iPhone-app, is een project
recent gelanceerd door 2 ex-archi’s dat zich focust op Leuvense studenten. YenYard is
zo een voorbeeld hoe het creatieve en technische van een ingenieur zich tot een volledig
nieuw concept kan vertalen.
Als kers op de taart geeft YenYard deze week als prijs van de week een cadeaubon weg
voor een winkel naar keuze op jouw YenYard-verlanglijstje.

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)
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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 filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Bewijs dat je een (8 x 8)-bord niet kan opvullen met 15 blokjes van type I en 1 blokje van
type II.

Lauren (raadsel@vtk.be)
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VERWELKOMINGSSESSIES
voor 2 fase bachelorstudenten ingenieurswetenschappen
e

maandag 11 februari 2013 – 16.45 u.

bouwkunde – geotechniek en mijnbouwkunde
Departement Burgerlijke Bouwkunde
Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee – lokaal 03.10
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
werktuigkunde
Departement Werktuigkunde
Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee – auditorium C
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