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Het Bakske
Beste lezer,
Na de regels die vorige week op het Overlegcommité beslist zijn, gaat deze
week waarschijnlijk iets rustiger zijn dan de vorige. Gooi misschien eens een
cursus open, maar kom vooral ook eens kijken naar het VTK 100 Museum!
Kusjes
De redactie

ZONDAG

14u00

VTK 100 Museum

MAANDAG

12u00
20u00
20u00
20u30
20u30

VTK 100 Museum
Erasmus praatcafé
Revue Filmavond (VTK 100 Museum)
Leren Leren: Univ-editie
Wekelijks loopje

DINSDAG

10u00
VTK 100 Museum
19u00
Trefbaltoernooi
		
20u00 Infosessie Praesidium

WOENSDAG

12u45
13u00

DONDERDAG
VRIJDAG

VTK Bureau 4
Werfbezoek Statix

TTI
TTI
't Elixir
TTI
Quadrivium
Blok 6
TTI
GBDN
TTI
Aula de Molen
parking C300

Praeseswoordje
Meer dan anderhalf jaar heeft het me niet te pakken gekregen, maar het
is dan toch gebeurd. Onze welgekende vriend Rona heeft me deze week een
bezoekje gebracht. Het gevolg, 10 dagen isolatie…
Het is woensdag, dag drie van de isolatie, en ik begin me na twee dagen, toch
wat slapjes te zijn, beter te voelen. Een productieve dag stond de vorige nacht in
de sterren geschreven. Vol goede moed begin ik aan m'n dag met de gewoonlijke
ochtendrituelen en steek ik mijn geurkaars aan om me vervolgens achter m'n bureau
te zetten. Na enkele uren heb ik al heel wat werk verzet, maar plots krijgt mijn geurkaars
de volle aandacht. Na even dwaas te kijken naar mijn kaars en me af te vragen wat er mis
is, komt het besef. Ik ruik helemaal niks. In paniek ga ik naar de lavabo, spuit ik behoorlijk
wat deo richting mijn neus, alleen maar om helaas weer niks te ruiken. Ontgoocheld
dat ik twee uur van mijn geurkaars’ leven heb verspeeld, heb ik hem toch maar mooi
uitgeblazen, uitkijkend naar het moment binnen enkele weken/maanden wanneer ik weer
kan genieten van de fantastische geur van mijn kaars.
Toch zijn er ook voordelen aan isolatie. Zo koken mijn liefste vice, Liene, en liefste
beheerder, Lotte, voor mij lekker en gezond eten. Wordt er naar de winkel gegaan voor
me en heb ik eindelijk na al die jaren Leuven een reden om een pot Ben & Jerry's op eten.
TO DO's die al een maand op mijn lijstje stonden, heb ik kunnen afwerken, de Toledomeldingen slinken met de minuut, én ben ik meer dan ooit uitgerust. Kortom, life is guud
en wanneer ik uit isolatie kom ga ik een nieuw mens zijn! Positieve groetjes en stay safe!
Bram Devriese, Praeses ’21-‘22

Vicewoordje
Het was weer een van die avonden, een goed feestje in de Fak dat nét iets te lang heeft
geduurd, waar nét iets te veel is gedronken, waar iedereen nét dat tikkeltje te familiair
was met elkaar. Hoewel ik er geen spijt van heb, sta ik nu met een zucht bij mijn fiets,
klaar voor de walk of shame. Iedereen die me ziet zal weten wat ik heb gedaan, waarom
ik hier ben en wat ik zo dadelijk opnieuw ga doen. Mijn mondmasker blijft niet op, dat
kan ik je wel vertellen. Ondertussen ben ik binnen, hij zwaait naar mij. Ik loop naar hem
toe en ga meteen zitten, geef hem wat hij nodig heeft. Het duurt niet lang en voor ik het
weet staat hij al met zijn stok te zwaaien. Of ik dit al ooit eerder gedaan heb? Gisteren
nog. Dus kom maar op ermee. Zijn stok glipt naar binnen en ik sluit mijn ogen. Hij gaat
er meteen voor, een diepe stoot. Het gevoel is iedere keer opnieuw intens, iets dat ik
nooit gewoon zal worden. Dan voel ik hem zachtjes terugtrekken. Ik doe mijn ogen
open en moet even bekomen. Even later sta ik terug buiten. Hij weet het nog niet,
maar over twee dagen ben ik weer terug, dat staat vast…
Voor al wie dacht dat dit een of ander spannend avontuurtje was, I wish.
Maar zoals mijn lieftallige Praeses hierboven al beschreven heeft, heeft het
Covidbeestje ook hem in zijn greep gekregen. Samen uit samen thuis, dus
na een gezellig weekendje op kot, konden we ons allebei gaan testen. Ik
bleek wonder boven wonder negatief, dus ben ik vorige week maar liefst
drie keer een stok in mijn neus gaan rammen voor alle zekerheid. Leuk
is anders, maar hé, immuun ben ik blijkbaar wel. En dus ga ik de
komende drie dagen nog een paar keer vrolijk langs Bram zijn raam
wandelen om enthousiast naar hem te zwaaien, genietend van
mijn vrijheid, terwijl hij zijn quarantaine volledig uitzit.
Liene Drijkoningen, Vice-Praeses VTK ’21-‘22

Openingsuren
		

Theokot		

‘t ElixIr

Cursusdienst

Maandag

10u30-18u00		
22u00-...
12u30-14u00
							

Dinsdag

10u30-18u00		
22u00-...
18u00-19u00
							

Woensdag

10u30-18u00		

22u00-...

gesloten

Donderdag

10u30-18u00		
22u00-...
12u30-14u00
							

Vrijdag

10u30-18u00		

Gesloten

Gesloten		
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Openingsuren

Shiftersrubriek
Week na week krijg ik een lach op mijn gezicht wanneer ik moet beginnen
aan deze rubriek. Niet omdat ik het zo leuk vind om tekstjes te schrijven,
wél omdat de lijst van schatjes die komen helpen elke keer langer wordt.
En dan vooral omdat ik iedere week nieuwe mensen mag toevoegen aan
onze groep vaste medewerkers. Deze week zijn dat Robbe Serry, Kida
Segers en Matijs Loeckx! Welkom guys, en een heel dikke merci
.

🤗

De all-time-high is Katrien Eerlingen. Zij heeft namelijk de meeste
shiften dit academiejaar op haar naam staan en die titel houdt ze nu
al enkele weken vast.
Wie o wie haalt haar in? Ik weet in ieder geval
iemand die goed op weg is, want de meeste shiften deze week staan op
naam van Kobe van den Bruel. Dankjewel allebei voor jullie engagement
en enthousiasme.

😍

Veel namen deze week en minstens even veel dankbaarheid. Het is echt
heel leuk om nieuwe gezichtjes te zien verschijnen op shiften, of om
mensen heel vaak te zien terugkomen. Dat maakt me oprecht waar heel
blij. Nu kan ik met trots aan mijn weekend beginnen, alvast uitkijkend
naar een nieuwe week met nieuwe helden!
Yours only, Liene

Shifters

DO 18/11 - DI 23/11: VTK 100 Museum | Machinezaal TTI
VTK wordt 100 jaar! Ben jij benieuwd naar de wilde verhalen, oude foto’s en
leuke spullen die we hebben verzameld van afgelopen de 100 jaar? Kom
dan zeker een kijkje nemen op ons VTK Museum!

🎉

🗓Het museum vindt plaats van donderdag 18 november tot en metdinsdag
23 november
📌Machinezaal, Thermotechnisch Instituut
Jullie zijn welkom op de volgende momenten:
- Donderdag 12u - 18u
- Vrijdag 12u - 22u
- Zaterdag 14u - 18u
- Zondag 14u- 18u
- Maandag 12u - 23u
- Dinsdag 10u - 14u

MA 22/11: Leren Leren: Univ-Editie | 20u30 | Quadrivium
Weet je niet goed hoe je je moet voorbereiden op een monstercursus zoals
Algemene en Technische Scheikunde? Heb je nog geen idee hoe je tientallen
(misschien wel honderdtallen) uren studeren gaat inplannen? Weet je niet
goed wat je moet verwachten van de examens aan de universiteit? Geen
zorgen, want met ‘Leren Leren: Univ-Editie’ zullen we er alles aan doen om
je klaar te stomen voor je eerste examenperiode!
Dit evenement omvat een workshop rond time management en één rond
stressbeheersing en faalangst tijdens de examenperiode. Hier krijg je
handige tips & tricks om je blokperiode optimaal in te plannen of om je
stress doorheen de gehele blokperiode in toom te houden. De workshops
lopen gelijktijdig, dus je kan je slechts voor maximaal één workshop
inschrijven!
Praktisch: maandag 22/11/2021 van 20u30-21u30
Inschrijven is verplicht en kan op: on.vtk.be/llue

Events

DI 23/11: Trefbaltoernooi | 19u00 | Gebouw De Nayer

😃

Mist het competitiebeest in jou de 24 urenloop al? Geen nood, want er komt
een trefbaltoernooi aan!
Schrijf je snel in en strijd samen met je team voor
de overwinning!
Inschrijven via: on.vtk.be/inschrijvingen_trefbaltoernooi
Tot dan!

DI 23/11: Infosessie Praesidium | 20u00 | TTI
Altijd al willen weten wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij VTK? Wil
je volgend jaar graag zelf in het praesidium komen?
VTK houdt een vrijblijvende infosessie over het praesidium met info over hoe
je in een kiesploeg kan gaan. Op deze infosessie zullen verantwoordelijken
van VTK vertellen wat in het praesidium zitten allemaal precies inhoudt.
De presentatie begint om 20u00 in Aula van de Tweede Hoofdwet (TTI) en
achteraf houden we een receptie waar je vragen kan stellen aan de huidige
verantwoordelijken.
Tot dan!
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Events

WO 24/11: VTK Bureau 4 | 12u45 | Aula de Molen
Heb jij een probleem met een vak, prof of de opleiding in zijn geheel? Dan
is dit VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met ons!
We beloven niets, maar zullen ons best doen om deze problemen op te
lossen. Daarnaast krijg je de kans om mee je eigen opleiding vorm te geven
en eens te proeven van de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je
zou het niet zeggen, maar wij studenten hebben best nog wel wat invloed.
Kom dus zeker langs! Vergeet je niet in te schrijven via de link op de site of
het Facebookevenement voor een gratis broodje en drankje. Tot dan! (Dit
evenement is zeker aangeraden voor RiVers!)

WO 24/11: Werfbezoek Statix | 13u00 | Parking C300
Artes nodigt jullie op 24 november uit voor een bezoek aan twee zeer
interessante werven in Antwerpen: de renovatie van het oud gerechtshof
en de bouw van een kaaimuur aan Kanaaldok B2.
We vertrekken om 13u met de bus vanop de parking aan de C300. (je kan
dus best tegen dan iets gegeten hebben). In Antwerpen aangekomen krijgen
we een rondleiding op de twee werven. Tegen 17u komt er een foodtruck
om gratis de hongerige maagjes te vullen, waarna de bus ons terug naar
Leuven brengt. De voorziene aankomst in Leuven is om 19u.
Inschrijven voor deze leerrijke namiddag is verplicht en kan via het facebookevenement
LET OP! Op de werf is het verplicht kledij te dragen met lange mouwen, een
lange broek en ook veiligheidschoenen. Bouwhelmen worden door Artes
voorzien maar als je er zelf eentje hebt, mag je deze zeker ook meebrengen.

Events

WO 24/11: Engineering the human body - workshop
A lot of technologies nowadays are used to enhance and simulate the human
body. But how is this done?
Can an exoskeleton be used to improve your physical capabilities?
Is it possible to make a digital copy of your own heart?
Can a human digital twin tell you in advance that you are getting sick?
All these questions will be answered during this workshop.
Engineering The Human Body on the 24th of November at the Orsi Academy,
will bring two worlds together. On one side Engineering and technology, on
the other side, the human body with all its flaws, wonders and mysteries.
We welcome some guest speakers who will each provide you with answers to
these interesting questions.
Luc Thomas CEO of EXOVIBE who will explain his journey into the world
of the exoskeletons. We will end our workshop with a lecture and a case
about the future of digital twins of the
entire human body by the one planet
research center (IMEC).
We look forward meeting you. Kind
regards, Junior Orsi

DI 30/11: Student Startup Trip Kick-Off | 19u30 | CPR Building
Do you know that CEOs of highly valued companies are most often engineers?
This is because engineering skills enable you to create a competitive edge.
Do you identify as an entrepreneur, be it you started your own startup be it
you just don’t like waiting for opportunities and rather chase them yourself?
Then the Student Startup Trip, powered by Cronos Leuven and organized by
Academics For Technology, is the ideal event for you! This edition will explore
the startup scene in Stockholm.

²B

During the Student Startup Trip, you'll get a complete overview of every
stakeholder involved in starting your own business. Besides this, you will
also get the opportunity to talk with and learn from founders of successful
startups.
For more information, come to our Kick-off event. You can find
the Facebook event for it by scanning the QR code and register
through there.

Events

Where? CPR building, Aula A

When? Doors open November 30th at 19:30

What to bring? Your enthusiasm!

De 'lachwekkendste online post van de week'-award
Elke week plukt de redactie een uitspraak van het internet die bij menig
tijdlijnlezer een lach op het gezicht heeft getoverd. De auteur van de post in
kwestie krijgt, naast eeuwige roem in dit Bakske, de eervolle ‘lachwekkendste
online post van de week’-award.

Ahhh, HLN-comments. Gelijktijdig het beste en ellendigste wat Facebook
ons ooit geschonken heeft. Zoals onze proffen al eens graag doen tijdens
een online les, nodig ik jullie uit om even het lezen te pauzeren en na te
denken over de vraag: waar denk jij dat het HLN-artikel dat bovenstaande
reactie uitlokte over gaat? Verwacht je iets in lijn met de beslissingen van het
Overlegcomité van afgelopen week? De heringevoerde mondmaskerplicht,
of het debat over het verplicht maken van vaccinaties, misschien?
Onderschat ze niet; de HLN-commenter community is een gemeenschap
van intens gefrustreerde medemensen. Zo ook Nathalie, onze awardwinnende commentator van de week, toen ze zich bedacht dat ze met wat
moeite ook wel haar shopervaring in de supermarkt met het WOII-tijdperk
zou kunnen vergelijken. That’s right: de kop van het artikel luidt: ‘Nutri-Score
niet genoeg om consument voor gezondere voedingsproducten te doen
kiezen’.
Iets in haar woordkeuze zegt me dat Nathalie ook wel eens een prikje
of twee zou kunnen missen, uit schrik voor haar gezondheid. Een gekke
hersenkronkel, gezien het feit dat ze overduidelijk liever niet een NutriScore ‘A’ of ‘B’ aangesmeerd krijgt. But then again, kan je inhoudelijk
sterke opinies verwachten van accounts die het niet aandurven hun
achternaam publiek te maken, en dan maar een origineel alternatief
verzinnen? Eender hoe, Nathalie heeft mijn lachspieren weten
aanscherpen, en verdient dus ongetwijfeld onze award.

Berichten

Spelletjes

Sudoku op alle niveaus
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Beginner

Easy

Hard

Master

Spelletjes

Raadsel van de week - 'Mechanica editie'
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Een rolbasculebrug overspant een kanaal met een breedte van 40m Op het ene
uiteinde is de draagconstructie van de brug uitgerust met een cirkelsegment AD,
dat kan rollen zonder glijden over het landhoofd AE. Het punt B is het centrum
van het cirkelsegment. Op het andere uiteinde draagt de gesloten brug in C op
een steunpunt.
De tabel geeft de coördinaten van de punten A, B en C in de gesloten stand van
de brug. Om een veilige doorgang van hoge schepen toe te laten moet in de geopende stand het punt H op de onderrand van de brug dat ligt in het verticaal vlak
van de oever ten minste 12m hoger liggen dan het wegdek.
De beweging van de brug is een rolbeweging van het cirkelsegment AD naar links
met een hoeksnelheid ω = 0.060 rad/s, terwijl versnellen vanuit stilstand en vertragen tot stilstand gebeurt met een versnelling α = ± 0.015 rad/s².
De draagstructuur van de brug heeft een tegengewicht dat de beweging moet
mogelijk maken met een aandrijving het punt B met een beperkte toevoer van
energie. In beide uiterste standen (geopend en gesloten) moet de brug uit zichzelf
stabiel in die stand blijven. Het tegengewicht is niet getoond op de figuur.
Gevraagd:
Bereken de tijdsduur van een
beweging om de brug volledig
te openen over een hoek van
70°.
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 Cédric Pollet en mag zijn prijs komen ophalen op
Blok 6!

SOCIAL MEDIA
WEBSITE
De website verzamelt alle info die je nodig hebt. Hier vind je
alle evenementen, jobadvertenties, foto’s, Bakskes, Ir.Reëels, ...
Ook kan je via de site je cursussen bestellen, broodjes in het
Theokot reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te komen

instagram
Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de afgelopen
evenementen in het licht te zetten en je af en toe een blik achter
de schermen of tijdens een evenement te geven. Volg ons dus
zeker op Insta als je op de hoogte wil blijven en je graag leuke
sfeer fotootjes ziet passeren!

FACEBOOK
Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de hoogte van
alle evenementen! Hier zal je naast de Bakskes, de foto’s van de
afgelopen evenementen en andere nuttige informatie kunnen
vinden.

