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Agenda serieus
THEOKOT GESLOTEN
Maandag (17/12)
18u00-19u00

Cursusdienst open

Theokot

Woordje van de praeses
Met rasse schreden nadert 2013, de winterstop in het voetbal komt eraan, de
cursussen worden vanonder de zetel gevist. Afzuip, kerstcantus, het mag duidelijk zijn,
2012 was een fantastisch jaar! :) Persoonlijk heb ik nog nooit zo’n druk, afwisselend,
uitdagend, veeleisend, maar vooral geweldig jaar beleefd. En ik kan nu al zeggen dat
het er wat VTK betreft voor 2013 minstens even goed uitziet. ;) Zo heb ik uit neutrale
bron vernomen dat Student Welcome Snow Edition het feestje van het jaar gaat
worden, al beweerde iemand anders dat dat het Galabal des Vlaamsche Technische
Krings zou zijn. Bon, boeien, ik ga gewoon naar beide! Nog een semestertje en een
paar examenperiodes alles geven, en dan eindelijk bij de eerste transportingenieurs
in België zijn. Haha, wie had dat ooit gedacht?! :p
Bij leven en welzijn,
Rien (praeses@vtk.be)
Facebookpagina van de week: “De domste statussen van België”. Ik weet het zeker,
dit wordt hét niet-blokkenexcuus! :D

Bakske Week 13 - p. 1

Woordje van de vice
Ongetwijfeld!
Jullie hebben al spijt van het feit dat al het schoolwerk nog moet gebeuren terwijl jullie
een heel semester alles behalve dat gedaan hebben. Mensen leren kennen, jullie blik
verruimen, of zoals Waer het zegt: “de wereld ontdekken’. Dus ongetwijfeld niks anders
gedaan dan studeren en deadlines net niet missen. Ik vraag mij af wie al dat volk was dat
is komen afzuipen of is gaan kerstcantussen :) Zelf heb ik - uiteraard - het goede voorbeeld
gegeven en op een week tijd het aantal mails naar mijn promotor verdubbeld. Tenzij dat
meer zegt over het schramel aantal mails dat ik nog maar verstuurd had. Misschien had ik
gewoon nog niet veel te vertellen... Hoe dan ook, we komen er wel!
Tot na de examens en veel succes ermee!
Groeten,
Een vice die al de helft van zijn glansrijke ambtstermijn erop heeft zitten
Marvin (vice@vtk.be)

Varia

VILv
De alumnivereniging VILv reikt dit jaar voor het eerst prijzen uit aan de beste projecten
van P&O 3 en de beste ontwerpprojecten van de derde fase van de bachelor ingenieurarchitect. Meer informatie vind je vanaf februari op www.vilv.be.
“JONGE BAZEN” is een crossmediaal project van Red Pepper Media, Roularta Media
en de Vlaamse overheid. Het wil in de eerste plaats jonge mensen enthousiasmeren
én de kans geven om te ondernemen.
Het project loopt in het voorjaar van 2013. Een documentaire reeks van 12 afleveringen
zal vanaf april te zien zijn op Kanaal Z en op het internet. Belangrijk om weten is dat we
ook online veel aandacht zullen geven aan Jonge Bazen.
Tijdens deze reeks worden jongeren gevolgd bij de opstart en het runnen van hun eigen
tijdelijke onderneming. Het eerste idee, het zoeken naar geld, het fabriceren van het
product, het uitwerken van een marketingplan, de eerste verkoop… De cameraploegen
van “Jonge Bazen” volgen het hele proces van a tot z. Een verhaal van ondernemingszin,
creativiteit, succes en mislukken, vallen en opstaan…
In totaal worden zes teams van vier jongeren geselecteerd: drie uit de laatste twee jaar
van het middelbaar onderwijs en drie uit de laatste twee jaar van het hoger of universitair
onderwijs.
Zij krijgen de kans om een eigen onderneming op te starten. Of die zaak een product
ontwikkelt en op de markt zet, een dienst verleent of een evenement op poten zet, staat
hen volledig vrij.
Tijdens het volledige proces krijgen de teams voortdurend ondersteuning van professionals
en andere raadgevers. Op het einde zal een deskundige jury de twee meest succesvolle
projecten belonen!
De teams moeten niet noodzakelijk bestaan uit studenten uit de zelfde school. Het kan
net zo goed om vrienden gaan die elkaar kennen van het jeugdhuis, de sportclub, de
jeugdbeweging, studentenvereniging, … Het belangrijkste is dat ze zich enthousiast in het
avontuur willen storten!
Meer informatie en inschrijven voor 16 december kan via ondernemen@jongebazen.be
verkregen worden.
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Een digital expert in spe? Create your jobadvisor en win!
VDAB is op zoek naar de meest innovatieve webapplicatie, mobiele app, game… die
jongeren helpt in hun zoektocht naar werk. Enkele richtlijnen:
- Je mag de term ‘jobadvisor’ ruim interpreteren. Laat je creativiteit werken.
- Je hoeft niet noodzakelijk te vertrekken vanuit bestaand materiaal. Je mag iets
		
ontwikkelen dat volledig out of the box is.
- Als je dat wil, kan je beroep doen op de open data van VDAB (een dataset met
een selectie van vacatures, met alle VDAB-locaties of met alle VDAB		
opleidingen) en de statistieken uit Arvastat. Uiteraard mag je ook andere
		
open data gebruiken.
- Het is de bedoeling dat je je idee uitwerkt tot een prototype. Hoe verder 		
		
uitgewerkt, hoe beter.
- De jury zal jouw inzending beoordelen op basis van vijf criteria:
- design en gebruiksvriendelijkheid (usability)
- openheid van de toepassing (open standaarden, open source)
- flexibiliteit en aanpasbaarheid (toepasbaar op verschillende vlakken)
- relevantie voor de zoektocht naar werk
- innovatiegehalte en creativiteit
De vijf beste inzendingen mogen hun creatie voorstellen tijdens een slotevent op 18 april
in het Vlaams Parlement. Vervolgens maakt de jury drie winnaars bekend. Ben jij een
van hen, dan krijg je een mooie prijs.
- Eerste plaats: 2000 euro en de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden als
		
jobstudent jouw jobadvisor verder uit te werken bij VDAB
- Tweede plaats: 1000 euro
- Derde plaats: 500 euro
Meer informatie vindt je op onze website: http://www.vdab.be/digitalewedstrijd.shtml
Inschrijven voor de wedstrijd kan tot eind januari 2013
Campusbibliotheek Arenberg
Groepswerklokalen + drankfontein
Als uitbreiding van het leercentrum kregen de 4 aparte groepswerklokaken op niveau
-1 een aantrekkelijk kleurtje, en werden ze ingericht met aangepast meubilair en grote
schermen. In één ruimte werd bij wijze van experiment een smartboard gehangen.
De lokalen kunnen op de CBA-website vooraf gereserveerd worden via de link
‘Groepswerklokalen reserveren’. Studenten kunnen vanaf dit academiejaar gratis water
verkrijgen aan het drankfonteintje in het cafetaria.
Blokken in Leuven
Vanaf 2/01/2013 tot en met 31/01/2013 zal de campusbibliotheek Arenberg deelnemen
aan ‘Blokken in Leuven’ en maximale openingsuren voorzien: ma-vr: 8u30-22u en za-zo:
10u-19u.
Op de CBA-website : http://bib.kuleuven.be/cba , kan je in die periode terecht voor
actuele informatie over de bezettingsgraad.
Tabel van Mendelejev
Nog tot eind januari 2013 staat de Tabel van Mendelejev opgesteld in de inkomhal van
de bibliotheek. Elk element van de tabel wordt voorgesteld in zijn zuivere vorm, of in een
mineraal waarin het voorkomt, aangevuld met een concrete toepassing in het dagelijks
leven.
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Cursusdienst
Uitzonderlijk zal cudi nog éénmaal open zijn en dit op maandagavond 17 december van
18u tot 19u.
Het cuditeam (cursusdienst@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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 13
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
Een stad uit de middeleeuwen werd lang geplaagd door rovers en overvallers. De landheer
besluit om schildwachten aan alle poorten van zijn stad te plaatsen. Als iemand de stad
binnen wil komen moet hij antwoorden op de vraag die schildwacht hem stelt.
Een rover wil in een stad gaan stelen, maar daarvoor moet hij eerst voorbij de schildwacht
aan de poort. Aangezien hij weet dat hij niet zomaar naar binnen kan, besluit hij zich te
verstoppen onder de brug over de slotgracht.
Een eerste handelaar komt aan bij de schildwacht. De schildwacht zegt “12”, de handelaar
antwoordt met “6” en hij mag de stad binnen.
Even later komt er nog een handelaar aan, de schildwacht zegt “8”, de handelaar antwoordt
“4” en hij mag ook binnen.
De rover denkt nu door te hebben hoe hij binnen kan geraken. Aan de schildwacht vraagt
hij of hij doormag, de schildwacht zegt: “10”. De rover antwoord met grote zekerheid “5”,
waarop de schildwacht antwoordt: “sorry u mag niet door!”
Wat was wel het juiste antwoord?
Lauren (raadsel@vtk.be)
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