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Het Bakske
Beste lezer,
We moeten bijna gaan stemmen. De meest capabele mensen strijden weer voor
jouw stem, grootse plannen worden opgezet en overal rondom je zie je promomateriaal om je constant te herinneren aan deze prachtige tijd.
Ik heb het uiteraard niet over die saaie bedoening van 26 mei, maar over de
kiesweek die volgende week plaatsvindt. De kandidaten zijn bekend, neem deze
week de tijd om je vertrouwd te maken met hun veelbelovende engagementen.
Op de volgende pagina vind je alvast een paar enthousiaste woordjes van de
kandidaat-praeses en kandidaat-vice.
Veel leesplezier,
De redactie
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Kandidaat Praeseswoordje
Kiezen is verliezen.
Deze welbekende uitspraak geldt uitzonderlijk niet tijdens de week van
5 t.e.m. 8 mei. Balletjes in tomatensaus of kebab? Duvel of Rouge? Quiz of
barbecue? De clown of de circusdirecteur? Gedurende de cheapste week van
het jaar kan je portefeuille alles aan en wordt kiezen overbodig.
Waarom noemt men deze week dan “kies”week? Deze vraag zou ons naar verre filosofische gedachten kunnen leiden, maar nu wijsbegeerte niet meer gegeven wordt in het
eerste jaar geef ik het ontnuchterende antwoord zelf. Wij verwachten dat jullie in de leukste
week van het jaar toch één keer een keuze maken. Een belangrijke keuze! Willen jullie dat wij,
kiesploeg Cirque Du Certyn, van volgend jaar het beste jaar uit jullie studententijd maken?
Willen jullie dat wij 366 dagen lang er alles aan doen om jullie op een goede manier te vertegenwoordigen?
Om deze keuze te vergemakkelijken krijgen jullie deze week bezoek van ons in de aula, zodat
wij onze standpunten kunnen toelichten en uiteraard onze befaamde goodiebags kunnen
uitdelen! Volgende week tonen wij wat we waard zijn door het organiseren van een week vol
goedkoop eten en drinken met daar bovenop veel gratis animatie en goodies!
Ingenieurs, heersers van de toekomst, er is maar één manier om de juiste keuze te kunnen
maken, en dat is door langs te komen op het plein voor Alma 3!
Met gemotiveerde groeten,
Uw kandidaat Praeses,
Daphne

Kandidaat Vicewoordje
De komende kiesweek kan het begin zijn van iets moois, het begin van een nieuwe generatie,
het begin van een nieuwe dynastie, het begin van een geweldige groep die bestaat uit stuk
voor stuk fantastische mensen, het begin van een gestroomlijnde werking voor onze leden
waar we met een gemotiveerde ploeg achter willen staan... Of het kan natuurlijk ook gewoon
het begin van het einde zijn, wie zal het zeggen!
Dit jaar zal Cirque du Certyn zijn stempel drukken met goedkoper eten, goedkopere drank,
meer gratis gadgets en nog meer zotte activiteiten dan vorig jaar! Als ik kijk naar het weerbericht belooft het een warme en zonnige week te worden wat ideaal is om eens een kijkje
- liefst meerdere kijkjes - te nemen in ons circus voor Alma 3! Dit jaar kan je jezelf inchecken
in de tent om prijzen te winnen dus ik denk dat de keuze tussen de bib en onze kiesweek
snel gemaakt zal zijn.
Bekijk zeker op onze site cirque.vtk.be onze standpunten, de speerpunten waar we ons als
kandidaat praesidium achter willen scharen om VTK volgend jaar nog meer te laten floreren. Of speel gewoon ons online spelletje waar je jongleerballen kan afvuren op mijn
hoofd. Iets toffer bestaat er toch niet?
Uw kandidaat Vice Praeses/clown,
Jarrit Thys

Ballenbadfeestje

Openingsuren
Theokot
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CLOSED

18U00-19U00

22U - ...

Donderdag

10U30-18U00

12U30-14U00

22U - ...

Vrijdag

10U30-16U00

CLOSED
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DI 30: Investeren voor Young Potentials | hogenheuvelcollege
| 20u30

Na je studies zal je hopelijk heel wat geld verdienen, maar wat kan je daar dan
eigenlijk mee doen? Wat zijn de verschillende investeringsopties als startende
werknemer en wat zijn telkens de voor- en nadelen?
Paul D'Hoore, financieel journalist en voornamelijk bekend als financieel expert
van VTM Nieuws komt ons vanuit zijn expertise uitleggen wat de verschillende
opties zijn om te investeren met een klein budget.
De avond sluiten we af met een receptie!
Interesse?
Schrijf je nu in via:
https://vtk.be/en/form/index/8353/

DI 30: Ballenbadfeestje | 't ElixIr | 22u00
Weet je nog? Die dagen dat je met de bomma naar de IKEA ging om dan 's
middags van die overheerlijke balletjes te gaan eten. Mis jij dat ook? Niet getreurd!
Ons ballenbadfeestje zorgt ervoor dat jij terug je innerlijke kind kan bovenhalen.
We gooien 't ElixIr vol met ballenbadballen en verkopen zelfs gehaktballetjes voor
€0,50. En als dat nog niet genoeg is zullen volgende promo's de avond wel tot een
geslaagd einde brengen:
* halve liter: €1,50
* 2 blue thrills: €1,50
* blue thrill extreme (blue curaçao - citroen jenever): €1,00
Zak dus zeker af naar het beste feestje van Leuven en omstreken!

WO 01: Zomerfestival | grasplein voor Alma 3
De zomer komt eraan en wat mag er niet ontbreken op het VTK Zomerfestival?
Inderdaad: een mini-foodtruckfestival!!! Lekker eten en drankjes zullen voorzien
worden. Ook een kleine honger kan gestild worden. Er zijn namelijk onder andere
wafels, ijsjes, koffie, hamburgers, noodles en pasta. Dit alles aan studentikoze
prijzen natuurlijk! Kom dus zeker eens een kijkje nemen op deze dag vol pret en
lekkers ;)
Je ziet de zomer naderen, maar je summerbody is nog net niet bereikt?
Tijd voor een actieve zomeractiviteit! Op het VTK Zomerfestival is het
mogelijk om te lasershooten door een superwaanzinnig parcours.
Ook is het mogelijk om te genieten van wat elk kind en iedere
volwassene graag doet: springen op een springkasteel!!! Er is
met andere woorden geen reden om te twijfelen :D

Events

Berichten

Cursusdienst

Deze week is de laatste week dat je gereserveerde boeken
kan komen afhalen. Vanaf volgende week zijn we nog maar
beperkt open en kan je zonder te reserveren vragen of we bepaalde boeken nog in stock hebben. Het kan ook zijn dat bepaalde boeken nu wel beschikbaar zijn doordat de reservaties van andere mensen
vervallen. Kom dus zeker op tijd langs!

Innovived movie night - Print the Legend
The documentary “Print the legend” tells the story of the pioneers behind the
current 3D printing revolution. Not only topics like the possible potential of 3D
printing applications will be discussed during this blockbuster, but also more controversial topics - like the 3D printing of guns - will be examined. Before and after
the movie you will be able to enjoy a refreshing reception with food.
Date: Tuesday 7 May
Location: Aula and Atrium KU Leuven Campus Groep T
Doors: 19.00
Start movie: 19.30
Interested? Register for free via innovived.com and receive free food and drinks!
Also check the event on Facebook for more information!

Cantusweetje - Werkgroep
Cantus

Berichten

Commilitones,
Na de vele Nederlandstalige liederen dit semester is het hoog tijd voor wat
afwisseling. Deze week gaat het over het bekende Amerikaanse volkslied John
Brown, een lied ontstaan ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861
dat ook vandaag de dag nog steeds vaak gezongen wordt. Wie is die John Brown
eigenlijk?
Het lied huldigt de fervente strijder voor het afschaffen van de slavernij John
Brown. Brown groeide op in Ohio en ijverde al zijn hele leven voor het emanciperen van de slaven en verhuisde in 1855 naar Kansas in de hoop deze te veranderen
in een vrije staat. Gedurende meerdere jaren met kleine schermutselingen liepen
de spanningen hoog op tussen de voor- en tegenstanders van slavernij. In 1856
werd St Lawrence, een dorpje in slavenstaat Kansas, maar gesticht door kolonisten uit vrijstaat Massachusetts, geplunderd.
Aanhangers van slavernij, onder leiding van Henry C. Pate wilden hiermee de hoop
op een vrij Kansas in de kiem te smoren. John zag zijn kans en trok eropuit met
een aantal aanhangers, en vermoordde op 24 mei vijf pro-slavernij militanten
nabij het werkelijk bestaande Pottawatomie.
Als reactie daarop nam de staat drie van Browns aanhangers gevangen, waarop
deze zijn manschappen verzamelde en op 2 juni Pate ontmoette bij het dorpje
Black Jack. Ze slaagden erin de veldslag te winnen en Pate met 23 van zijn manschappen gevangen te nemen, die geruild werden tegen zijn companen.
De volgende slag was hij echter minder fortuinlijk, bij het stadje Osawatomie waar
een van zijn zonen werd neergeschoten. Daarna zou Brown vooral raids uitvoeren
als guerilla-strijder. Zijn meest bekende is die op het federaal wapendepot nabij
Harpers Ferry: hij huurde daarvoor een nabijgelegen boerderij als uitvalsbasis en
veroverde het depot met zo’n dertig handlangers. Hij wou de 100.000 musketten
en geweren onder de slaven uitdelen om een opstand teweeg te brengen maar
het mocht niet baten, niet veel later stond Brown oog in oog met het leger van
Robert E. Lee en moest hij zich overgeven. Daarop werd John Brown veroordeeld
tot verraad en opgeknoopt maar is nooit werkelijk gestorven door het lied dat
tijdens de burgeroorlog twee jaar later over hem werd geschreven.
Laten we drinken op John Brown, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Kasper D, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

YERA - Wat zit er in je elektriciteitsfactuur ?
De meeste gezinnen betalen jaarlijks hun energiefactuur aan de energieleverancier. Engie, Lampiris, Luminus en Eneco zijn slechts enkele van de energieleveranciers in België. Ze klinken vertrouwd in de oren en met “blind vertrouwen” worden
de meeste energiefacturen betaald. Moeten we ons zorgen maken dat we geen
eerlijke prijs betalen voor de verbruikte energie?
Om de elektriciteitsfactuur te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar
de huidige energiesector. De elektriciteit wordt eerst opgewekt bij een producent,
waarna de stroom via het transmissienet naar de uithoeken van het land wordt
getransporteerd. Daarna wordt de elektriciteit via het distributienet thuis geleverd.
De energieleveranciers, diegene waar de burger zijn factuur aan betaalt, heeft geen
bijdrage tot de fysieke levering van de elektriciteit. Het enige waar de leveranciers
zich mee bezig houden zijn financiële contracten. Ze kopen elektriciteit aan van
de producenten en verkopen deze aan klanten (bedrijven en particulieren). De
aankoopprijs van deze elektriciteit varieert (om de 15min) terwijl de verkoopprijs
afhangt van het contract en meestal een vaste prijs is .
Zo’n 40% van de totale factuur gaat naar de energiekost, dit is het deel van de
factuur die naar de leverancier gaat. Deze kost hangt af van leverancier tot leverancier, elke leverancier heeft zijn eigen marge(verkoopprijs-aankoopprijs). In deze
40% zit dus niet alleen de prijs van elektriciteit zelf, maar ook een kleine marge
waar de leverancier zijn winst uit haalt.
Het tweede grootste kostelement is het distributienettarief, in Vlaanderen gaat
dit naar Fluvius, de distributienetbeheerder. Deze aangerekende kosten hangen af
van de regio en deze zijn bedoeld om niet alleen de vervoerskosten van elektriciteit te dekken, maar ook om het distributienet te onderhouden en uit te breiden.
De distributienetbeheerder heeft openbare dienstverplichtingen zoals het
plaatsen van meters, het uitdelen van groene-stroomcertificaten en andere die
voor 50% verantwoordelijk zijn van dit tarief. Naast het grote distributienettarief,
gaat slechts 6% naar de Belgische transmissienetbeheerder Elia, deze kost dekt
enkel het beheer, onderhoud en investeringen in het transmissienet.
Bovenop alle bestaande kosten zijn er heffingen en BTW waarbij het gaat om accijnzen en bijdragen om de energieregulatoren en energiefondsen te financieren.
De vraag of dat we een eerlijke prijs krijgen op onze energiefactuur is nog onbeantwoord. Zowel de elektriciteitsproducenten als de energieleveranciers zitten in een competitieve markt. Ze bieden een competitieve prijs op de elektriciteitsmarkt. De Belgische energieregulatoren reguleren de budgetten
en dus tarieven van de distributie- en transmissienetbeheerder. Conclusie, nee u betaald niet te veel op uw elektriciteitsfactuur, enkel
als u te veel verbruikt natuurlijk!

Berichten

Een stukje literatuur
Het witte doek schrikt mij niet af, een typische uitspraak voor kunstenaars. Het
schrikt hen niet af omdat ze het kunnen vullen, vullen met kleuren, lijnen en structuren. Ze vullen het blad zoals zij dat willen, heel anders dan iemand die schrijft.
Laat ik het van het begin maar duidelijk maken, het witte blad schrikt mij wel af.
Iedere keer als ik iets schrijf ben ik bang een papier te verknoeien, dat wat ik zal
schrijven niet goed genoeg zal zijn, dat ik mijn chaotische brein zijn gang zal laten
gaan en zal eindigen met een ongestructureerd, anekdotisch iets, een onbepaalde tekstvorm. Daarom schrijf ik tegenwoordig op de computer, zo verspil ik geen
papier, zo is het makkelijk om mijn gedachten die door niemand anders gelezen
mogen worden te verwijderen, zo is het makkelijk, maar het is niet makkelijk. Het
is moeilijk, het is moeilijk als schrijver-als ik mezelf al zo mag noemen- het witte
blad te vullen, het gaat traag, snelle penseelstreken kunnen niet gebruikt worden,
het is als een slak, je ziet de vooruitgang amper, maar hij is er wel, en al bij al gaat
het toch nog niet zo traag als je zou denken (of vrezen). Het ding met schrijven
is dat het blad niet gevuld hoeft te worden, je kan plaats open laten, tussen de
alinea’s bijvoorbeeld, om de lezer wat tijd te geven om na te denken.
Plaats tussen de letters om aan te tonen dat er een nieuw woord begint en dat het
vorige beëindigd is, dat dat het was. Plaats tussen de rechte lijnen en krommingen
van de letters, om dat we er anders helemaal niets van zouden bakken. Plaats,
stukken wit blad die niet gevuld zijn en nooit gevuld zullen raken, maar het is niet
erg. Het zou fijn zijn om blad na blad te kunnen vullen, maar dat gaat niet zomaar.
Jammer. Maar dat is niet het belangrijkste, het witte blad is maar een kleinigheid.
Erger nog is de angst om te schrijven, om iets fout te doen, om iets op dat witte
blad neer te pennen dat nergens op slaat, waar taalgeleerden-of hoe moet ik ze
noemen-gek van zouden worden, de angst om schrijffouten te maken, de angst
om jezelf bloot te geven. Maar het beste wat je met een angst kunt doen is doen.
Doen waar je bang voor bent en zien dat het eigenlijk toch niet zo erg is, dat is
waar ik momenteel mee bezig ben. Ik schrijf wat er in me opkomt, en hoop dat het
minder erg is dan ik dacht. Ik schrijf en schrijf, bladen vol, bladen die niemand ooit
te lezen zal krijgen en zo misschien ook dit, want het kan goed zijn dat ik morgen
beslis om dit alles weg te doen, te schrappen, en dat is mijn goed recht, niemand
zal er van weten dat het ooit heeft bestaan, dus niemand zal het missen, toch?
- Miel Nonafaci

Poëzie

Spelletjes

Rullo

Schrap de nodige getallen zodat de som in elke rij en kolom gelijk
is aan de aangegeven waarde.

Sudoku

Raadsel van de week
Een trouwe VTK-fanaat stootte op volgend eeuwenoud Bakske. In deze tijden
van milieubewustszijn doen we ook bij de raadsels aan recyclage. Kan jij volgend
raadsel van acht jaar geleden oplossen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een maand gratis
Play van Telenet!
Het antwoord van vorige week was 'een kruiwagen'. Jeroen Verwee wist dit en
mag mailen naar communicatie@vtk.be om zijn prijs in ontvangst te nemen.

