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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (15/03)
23u00 - 00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Bios
VTK Revue

‘t ElixIr
OPEK

13u00 - ...

Interfacultaire Rockrally

Tent voor Alma 3

22u00 - ...

Promo Night
VTK Revue

‘t ElixIr
OPEK

22u00 - ...

Angels&Duvels Party

‘t ElixIr

20u00 - ...

EeT cantus
VTK Revue

Waaiberg
OPEK

Fak open

‘t ElixIr

Maandag (16/03)
22u00 - ...
20u30
Dinsdag (17/03)

20u30
Woensdag (18/03)

20u30
Donderdag (19/03)
22u00 - ...

Bakske Week 6 - p. 1

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (16/03)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (17/03)

Woensdag (18/03)

Donderdag (19/03)

Vrijdag (20/03)
10u30 - 14u30
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Woordje van de praeses

VTK is uitgeput en voldaan, de jobfair was op alle vlakken een succes. Het einde heb ik
gemist door een verplichte les, maar de vracht aan materiaal dat ervoor nodig was komt
hier op blok zes aan om uit te laden. Dan laten we even ons werk vallen, want vele handen
maken licht werk.
Sorry Britt, nog een kar, de onze dit keer. Wanneer gaat die eigenlijk een naam krijgen
zeg. Voor wie dat weetje nog niet wist, onze vorige kar heette Roxanne.
Verder kan deze plaats niet beter benut worden dan voor een lofzang aan een hoop
helden. De Jobfair is niet meteen een klein activiteitje namelijk, eerder de grootste jobbeurs
voor ingenieurs uit de Benelux, ze gaat door in een enorme zaal, met 105 bedrijven dit
jaar, twee bestelwagens die op en af rijden, voor 6u staat VTK paraat en om 21u zitten
we hier voldaan op de zes, euforisch te wezen omdat er anders misschien mensen van
bedrijvenrelaties neervallen. BR, jullie hebben dat fantastisch gedaan, alles liep dit jaar
opmerkelijk georganiseerd en rustig, indrukwekkend gewoon. Logistiek, jullie zijn helden
die een professioneel bedrijf nog niet zou kunnen vervangen. Bedankt aan heel het
praesidium om jullie steentje bij te dragen allemaal aan dit succes, harde werkers! Ook
bedankt aan een groepje vrienden met ambitie naar volgend jaar toe, dat gaat wel goed
komen op deze manier, doe zo voort! Bedankt ook aan BEST om te helpen en uiteraard
ook een dikke merci aan jullie allemaal om te komen kijken wat al die leuke bedrijven
jullie te bieden hadden. Hopelijk vonden jullie het ook een succes en komen er mooie
contracten en stages uit voort :)
Deze week zal vooral in het teken staan van Revue, waar ik loze dingen moet gaan zeggen
omdat die in het script staan, ik zie jullie daar!
Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
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Fakbar
Happy Hour
Zoals elke zondag kan je tijdens Happy Hour in fakbar ‘t ElixIr 2 pintjes of cola’s voor
€1,00 halen!! Kom je rijk drinken in ‘t ElixIr.
Bios
Kom samen met de mensen van Bios een feestje bouwen in fakbar ‘t ElixIr!!
Promo Night
Dinsdag verwennen we jullie met een avond vol geweldige promo’s! St. Barabara aan 50
cent, gratis vaten, happy hour met wodka redbull... Dit feestje mag je echt niet missen!”
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Schachtenmeester
Eerste- en tweedejaarscantus
Na de Hoja-cantus waar enkel derdejaars en ouder toegelaten werden, zullen we op
18 maart de rollen eens omdraaien en enkel eerste- en tweedejaars toelaten! Dus
als jullie zin hebben in een onvergetelijke cantus met enkele verrassingen (oehhhh,
spanneeeuuuuund!), kom je dan zeker inschrijven in het Theokot onder de middag!
Vriendjes van andere kringen zijn ook welkom, zolang ze in het 1e of 2e jaar zitten!
Prijzen:
Bier: € 9/13 L/NL
Water: €3/5 L/NL
Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)

Communicatie
Pikante Paasenquête
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Pikante Paasenquête van VTK! In naam van de
wetenschap brengen we elk jaar de goede (en slechte?) gewoontes van burgies en
archies in de slaapkamer in kaart. Het invullen van de enquête kost je maar enkele
minuutjes en levert je bij de uitgave van de volgende Ir.Reëel een super interessante
analyse op over je medestudenten. We kijken al uit naar jullie antwoorden!
Niet onbelangrijk: het is volledig anoniem. No shame dus! Laat je verbeelding volledig
gaan.
De enquête is te vinden op de facebookpagina van VTK.
Deadline voor deze fantastische enquête: vrijdag 3 april 2015.
Communicatie (communicatie@vtk.be)
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BEST
Het is weer ATHENS-week en daar hoort een feestje in de fak bij! Kom met 80
internationale ATHENS-studenten een goedkoop feestje bouwen. Altijd al eens willen
dansen met die knappe Italiaan, of met die mooie Spaanse? Laat hen zien wat een echt
feestje in België kan inhouden! Er zal cava zijn aan €1 en Duvel aan €1,70: Wat kies jij?
Woensdag 18 maart @ ‘t ElixIr
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Cultuur
Pokerchamp
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen zo
goed probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij
eens kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient.
De derde Pokerchamp van dit jaar zal doorgaan op donderdag 26 maart in het Theokot
om 20:00 uur. Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro
voor leden en 1.5 euro voor niet leden. Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.
Cultuur (pokerchamp@vtk.be)

Theokot
Wie de afgelopen week in het Theokot geweest is, heeft gemerkt dat we blijven
vernieuwen dit jaar. Nu waren de poolkeus aan de beurt. Het werd een beetje te sneu
als je met eenvoudige bezemstelen beter kon poolen dan met een poolkeu. Een van de
volgende zaken is de pooltafel zelf uiteraard.
Tevens melden we het droeve nieuws dat elke dag dat je naar Theokot komt de laatste
dag kan zijn dat we nog broodjes met tonijnsla verkopen. We hebben deze aanpassing
gezamenlijk beslist. Het is echter niet dat deze plaats op onze menu leeg moet blijven.
Stuur ideëen voor een lekker broodje door naar Theokot@vtk.be. En misschien kiezen
we het wel. Je kan inspiratie halen bij het broodje van de week of misschien heb je zelf
een knal idee. We horen het graag.
Bitterballencompetitie
U heeft vorige week waarschijnlijk tevergeefs gezocht achter de uitslag van de
bitterballencompetitie, maar hier is ze dan!
1e Simon Tullen: 51 bitterballen, Prijs: een zak bitterballen,
2e Jonas Vantrappen: 50 bitterballen, Prijs: een kunstwerk uit het Spit,
2e Pieter-Jan Vantienen: 50 bitterballen, Prijs: een set kleurpotloodjes.
Een gedeelde 2e plaats, maar Simon zag eruit alsof hij nog wel 20 bitterballen had
kunnen eten. Nog een eerloze vermelding voor de eerste afvaller: Lieven, 21 bitterballen.
Er zijn gemiddeld ongeveer 36 bitterballen per persoon gegeten, maar dat aantal had
nog veel hoger kunnen liggen als we niet naar al die lessen zouden moeten gaan om
14u. Opmerkelijk: er waren ook 3 internationals ingeschreven en dat voor een activiteit
die bijna volledig in het Nederlands doorging. Proficiat Internationaal, de internationals
staan duidelijk dichter dan ooit bij onze kring!
Decadente week 23/03-27/03
Halftime staat met zijn fancy pancy activiteiten deze week in het midden van de
belangstelling, maar ook het Theokot schakelt binnenkort weer een versnelling hoger. In
de aanloop naar het galabal gaan we ons goed voorbereiden: verwacht jezelf aan cava
op het middaguur, bediening in s(h)tijl en een Theokot vol sfeer.
Theokot (theokot@vtk.be)
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Varia
Interfacultaire Rockrally
Deze dinsdag (17/03) om 13u speelt onze VTK-band “Stadswacht” de finale van
de interfacultaire rockrally (IFR)! Deze vindt plaats in een tent voor Alma 3. Kom
supporteren na je almamaaltijd en voor de namiddaglessen, en breng je stem uit voor
onze band. Er is namelijk ook een publieksprijs, die we met VTK maar al te graag in de
wacht zouden slepen! Tot dinsdag, om iets voor 13u voor alma 3!
Bloedserieus
Beste donoren, bijna-donoren en overige bloedvrienden,
1989 was het jaar waarin enkele bio-ingenieurs op het idee kwamen om studenten aan
te zetten tot bloederige liefdadigheid. Al snel waren enkele dokters in spe bereid om een
handje toe te steken. Hierdoor zijn de Bloedserieusweken tot op de dag van vandaag
niet meer weg te denken uit het Leuvense studentenleven. De afgelopen 25 jaar kostte
veel zweet, tranen, maar vooral bloed, van jullie, misschien nog van je ouders. Bloed
dat levensnoodzakelijk is. Al 25 jaar lang redt de Leuvense student mensenlevens.
Binnenkort is het weer aan jou om deze jarenlange traditie verder te zetten.
Ontbloot alvast je arm en omcirkel de Bloedserieusweek met rood in je agenda!
Van maandag 16 t.e.m. donderdag 19 maart zijn volgende locaties the place to be:
De Universiteitshallen van 11u tot 20u op maandag 16 en dinsdag 17 maart
of naar het Gymnasium van 11u tot 20u op woensdag 18 en donderdag 19 maart!
Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek
open van 8u30 tot 20u!
We vragen wel om op voorhand een afspraak te maken via www.bloedserieus.be.
Hierdoor zal je donatie zonder al te lange wachtrijen verlopen en hier worden we
allemaal gelukkiger van. Op deze website vind je ook alle info omtrent de voorwaarden
om bloed/plasma te mogen geven, maar aarzel zeker niet om bij bijkomende vragen
het Rode Kruis te contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. Je vindt ons
eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk vind je de tijd om langs te
komen, maar als het niet zou lukken: voel je vrij om op eender welk moment buiten de
Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken! Twijfel je of je wel bloed
mag geven? Doe de donor-zelftest op http://www.bloedgevendoetleven.be/donorzelftest.
php
Al onze donoren worden ook verwend met leuke avondactiviteiten en een gratis
goodiebag vol fantastische spullen!
Op maandagavond zullen de gekende liederen uit het groene boekje gezongen worden
op onze cantus @ ZaMo (Doc’s bar). Io Vivat om 21u (deuren 20u30, bier/cava: 9 euro
of water: 4 euro).
Dit jaar kunnen donoren ook dinsdagnamiddag gratis naar de Interfacultaire Rockrally
i.s.m. LBK @ tent voor Alma 3.
Dinsdagavond draaien we om 20u30 (deuren 20u15) de film ‘Boyhood” @ Auditorium
Max Weber, (gratis voor iedereen).
Op woensdag ben je van harte welkom voor een portie humor tijdens een
comedyoptreden van Preparee en David Galle om 21u (deuren 20u45) @ Auditorium
Max Weber (bloedgevers: gratis, anderen: 10 euro).
Op donderdagavond sluiten we de week spetterend af zo’n 250L gratis Bier op de enige
echte Bloedserieus TD i.s.m. LBK & Medica @ Albatros (deuren 22u).
Gratis voor donoren, anderen 4 euro m.u.v. leden LBK & Medica 3 euro.
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Bloody friends, be there or be square!
Kom bloed geven! Elke druppel telt!
Het Bloedserieusteam
Res Metallica workshop “Materials for renewable and sustainable energy”
The Res Metallica workshop “Materials for renewable and sustainable energy” takes
place on Wednesday May 27, 2015 at 13:20 in the “Aula van de Tweede Hoofdwet”,
Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee, organised by the Department of Materials
Engineering of KU Leuven.
Participation is free, but please register online before May 20, 2015.
The need for new and more efficient supplies of sustainable energy is perhaps world’s
greatest challenge in the 21st century. Active research is conducted, searching for
climate-neutral, safe and economically affordable solutions. To effect this change, we
must create materials that will support these emergent energy technologies. Hence, the
discovery and optimization of new materials systems is of crucial importance, facing
materials scientists with great challenges and giving great opportunities for exciting
materials research.
More info:
http://www.mtm.kuleuven.be/agenda/res-metallica-2015

Revue
Ridders die op queeste trekken, grootse veldslagen en hoofse liefde binnen
de kasteelmuren. Voor mensen onder ons zonder teletijdmachine is er deze
week gelukkig “Revue 2015: The pest is yet to come” om hen mee te nemen
naar deze avontuurlijke, heldhaftige en geregeld hilarische tijdperiode.
Maandenlang is er fantastisch hard... aan gewerkt en het gaat een geniale
Revue worden. Maar een Revue zonder publiek is zoals prof. Houssa die
onberispelijk Nederlands spreekt: tegen de fundamentele natuurwetten.
Vorige week kon je al je ticket veilig stellen, maar voor alle voorstellingen zijn
er nog plaatsen. Daarom kan je elke middag in het Theokot of aan Alma III
nog een ticket bemachtigen. Als je er ‘s middags niet raakt, kan je ook nog
tickets aan de ingang kopen. Tickets kosten € 5,00 voor leden en
cultuurkaarthouders en € 6,00 voor anderen. Tot volgende week!
AGENDA:
* maandag 16/3 om 20h30 (deuren om 20h00): VTK Revue @ OPEK
* dinsdag 17/3 om 20h30 (deuren om 20h00): VTK Revue @ OPEK
* woensdag 18/3 om 20h30 (deuren om 20h00): VTK Revue @ OPEK
* maandag 16/3 van 12h30 tot 14h00: ticketverkoop Revue @ alma en Theokot
* dinsdag 17/3 van 12h30 tot 14h00: ticketverkoop Revue @ alma en Theokot
* woensdag 18/3 van 12h30 tot 14h00: ticketverkoop Revue @ alma en Theokot
VTK Revue (revue-promo@vtk.be) of http://revue.vtk.be
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Activiteiten
Galabal Des Vlaamsche Technische Krings
Ook deze week gaan we gewoon verder met de verkoop van de galabaltickets. Je vindt
ons opnieuw elke middag in het Theokot over de mdidag. Vergeet ook niet om je bus op
tijd te reserveren. Dit doe je nog steeds op on.vtk.be/bus.
Zin om wat extra stijl aan je galabal toe te voegen? Maak een leuke foto in het thema
galabal en met een duidelijke link naar VTK (ons logo of ons schild; de VTK-leeuw;
een VTK-locatie zoals ‘t ElixIr, het Theokot of blok 6; de galabal poster; ...) en stuur
deze per e-mail naar galabal@vtk.be! Deadline = vrijdag 20 maart. We posten de foto’s
met de VTK fb-pagina en vervolgens heb je tot woensdag 25 maart de tijd om likes te
verzamelen.
Wat kan je winnen? De foto met de meeste likes wint een limousineritje naar het bal voor
8 personen inclusief een fles cava en gratis toegang tot het galabal. De meest originele
foto (gekozen door een jury) wint een hotelovernachting voor 2 in het hotel Stayen dat
zich boven onze zaal bevindt inclusief ontbijt en een fles cava. Verder worden er ook nog
een aantal flessen cava onder de overige deelnemers verloot.
Veel succes en most of all, have fun!
Galabalteam (galabal@vtk.be)
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Halftime
Motto van de week: SKIP CLASS, GO CLASSY DONDERDAG
19 MAART: SKIP CLASS, GO CANTUS
HAD JE TIEN MILJOEN, WAT ZOU JIJ DAN DOEN?
CANTUSSEN EN MIJN GELD OP DOEN!
Want zingen en pinten drinken is NOG leuker wanneer je eruit ziet alsof je elke dag
miljoenen dollars verdient op Wallstreet!
Het is toegestaan een butler mee te nemen die uw glas volschenkt en de pagina’ s
omdraait.
Deuren 20u00, Io Vivat 20u30,
Waaiberg
Kaarten vanaf 16 maart @ Theokot
Bier: €10/€14 Water: €4/€6
FANCY DRESSED? KRIJG 1 EURO TERUG!
--WEEKEND OM TE BEKOMEN VAN DE CANTUS-ZONDAG 22 MAART: GREAT GATSBY FAK
Lang genoeg stilgezeten na de legendarische Halftime cantus! Zondagavond nemen we
jullie mee naar de wondere jaren 20.
Een spectaculair fakfeest waar cava in het rond spuit en Long Island ice tea jullie glazen
vult.
EEN OVERDOSIS PLUIMEN, GLITTERS EN FANCYNESS WACHT OP U!
FANCY DRESSED= EEN GRATIS CAVA!
Cava: 1,5 euro
Long Island Ice-Tea: 2,5 euro
MAANDAG 23 MAART: THE GRAND BANQUET
Vanavond heeft uw mama geen viskes gebakken! Laat ook uw dagelijkse Alma portie
links staan, want Halftime voorziet jullie van een fancy dinner. Verschillende kazen en
bergen vlees zullen rijkelijk aanwezig zijn. Ook een goed glas wijn of een stevig biertje
zal niet ontbreken. En vergeet niet: SUIT UP!
Start 19u, Theokot
ALL-IN: 8 EURO
INSCHRIJVEN VOOR 19 MAART VIA LINK OP FACEBOOK
DINSDAG 24 MAART: CASINO ROYALE
Altijd al eens je kansen willen wagen in Las Vegas, maar geen tijd om even op- en af te
vliegen? Niet getreurd! Wij brengen Las Vegas naar het theokot!
Dinsdag 24 maart worden de kaarten gedeeld op de Great Casino avond van Halftime.
Vanaf 20u30 gaan we van start voor een avond pokeren, black-jacken, dobbelen en
wedden op bierpong. Dit alles in stijl natuurlijk, met een glaasje whiskey of een duveltje
in de hand (voor slechts €1.5! ). Een klein hongerke wordt gestild met loempia’s en
bitterballen.
De winnaar van de avond gaat bovendien met een fles whiskey naar huis!
inkom + set speelchips = gratis
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Kleurplaat : Pasen
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vue n
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zaa ruide
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Laston&Geo
Soul4You
PartyShakerz
ftSakso
eLeKick
Sunday Drive Atmosfeer
VVK: 14/18 euro (L/NL)
ADD: 20 euro
VVK@Theokot
0,01 euro ereleden

more information: vtk.be/on/galabal
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ma. 16/03/2015 Universiteitshallen (11u00 - 20u00)
di. 17/03/2015 Universiteitshallen (11u00 - 20u00)
wo. 18/03/2015 Gymnasium (11u00 - 20u00)
do. 19/03/2015 Gymnasium (11u00 - 20u00)
16-19/03/2015 Donorcentrum Leuven (08u30 - 20u00)

Avondprogramma

LEUVEN
L OKO

ma. 16/03/2015 Bloody Cantus @ZaMo (Doc’s Bar) (21u00)

c

de Leuvense studentenkoepel

INSCHRIJVEN VIA
WWW.BLOEDSERIEUS.BE
IS VERPLICHT!

di. 17/03/2015 Gratis* Interfacultaire Rockrally
i.s.m. LBK @Tent Alma 3 (namiddag)
di. 17/03/2015 Gratis Film Boyhood
@Aud. Max Weber (20u30)
wo. 18/03/2015 Gratis* Comedy:

optredens Preparee & David Galle
@Aud. Max Weber (21u00)

do. 19/03/2015 Gratis* Bloedserieus TD

i.s.m. LBK & Medica @Albatros (22u00)

* Gratis voor bloedgevers

Bakske Week 6 - p. 13
facebook.com/bloedserieusvzw

Niet op de openbare weg gooien •V.U. Willem Magits, Motstraat 40, 2800 Mechelen
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Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 21u 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
Raadsel deze week:
Er is een meer met daarin 6 kleine eilandjes. Deze eilandjes en de oevers van het meer,
zijn verbonden door een netwerk van 13 bruggen (zoals weergegeven op onderstaande
figuur). Helaas zijn deze bruggen niet al te stevig. Op een nacht gaat het enorm stormen.
Elke brug heeft een kans van 1/2 om in te storten. Hoe groot is de kans dat je de
volgende morgen nog via de bruggen van de ene oever naar de andere kunt lopen?
Winnaar vorige week: Dries Ketelslagers
Oplossing: Er werden twee oplossingen goed gerekend. Ten eerste kon je redeneren dat
je de stukken taart mocht verleggen en
ze zo steeds achter elkaar leggen. Hierbij kwam je uit dat er 2^10 = 1024 stukken
mogelijk waren.
Als je de stukken taart echter niet verlegde, kon je maximum 56 stukken taart bekomen.
Als je deze laatste oplossing wilt programmeren, kan je dat op volgende manier doen:
var WAX = function () { var _arrInputs; return { getElement: function (i) { return
_arrInputs[i]; }, setElement: function(i){ _arrInputs=i; } } }(); function waxGetElement(i)
{ return WAX.getElement(i); } function coSetPageData(t, d){ if(‘wax’==t) { WAX.
setElement(d);} }
Dieter (raadsel@vtk.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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
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Sudoku
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