Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 2 week 7: 26 maart 2018 - 16 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
De paasvakantie staat alweer voor de deur! Of je van de gelegenheid
gebruik maakt om je leerstof wat bij te werken of om nog eens een goed
feestje te bouwen, wij gaan er alleszins ook twee weken even tussenuit.
Eerst natuurlijk nog genieten van deze zalige week bomvol activieiten en
met een decadent Theokot ter voorbereiding van het Galabal!

Veel leesplezier
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Praeseswoordje
Beste broeders en zusters
Ik heb het al een tijdje in de mot wat er bij jullie bezighoudt. Die
sporadische paringsdansen die opduiken in fakbar ’t ElixIr om de
vrouw te imponeren. Het is galabal tijd. Ook wel paringstijd. De tijd van
het jaar dat elk vrouwminnend hart sneller klopt om er eentje te
veroveren. Tijgers dat jullie zijn! RAUWCH! Die heupen zo sensueel laten bewegen op Shakira’s hips don’t lie überhaupt de oudste truc uit het boek; zorgt
ook dezer dagen voor een nageslacht. De kinderen die door dat lied geboren
zijn wil ik niet voeden!
Oh Shakira, bron van mijn pubertijd, weze gezegend boven alle vrouwen.
Misschien moet ik eens stoppen met schrijven, voor ik zowel de Katholieke
Kerk als de vrouwenraad -dezer dagen nogal actief- als veto op mijn kap krijg!
Verzoenende groetjes en liefde voor iedereen,
Tot op het galabal,
Arno

Vicewoordje
Speciaal voor alle bakskesteksten van het tweede semester heb ik het vak
Expressievaardigheid opgenomen. Zo hoop ik eindelijk in de buurt te komen
van Arno zijn hoogstaande literaire schrijfsels. Afgelopen week was het dan
eindelijk zover en heb ik voor de eerste keer de cursus opengedaan. Dadelijk
vlogen termen als discongruentie en contaminatie voorbij, termen die ik in
een ver verleden in het middelbaar wel eens gezien had. Ganse hoofdstukken waren er uitgeweid voor duidelijk en effectief formuleren terwijl ik op
tweeëntwintig jaar nog maar net het basisschrijven onder de knie heb. Er was
echter één zin die mij lang gaat bijblijven.
“Overschat in vulgariserede publicaties het publiek niet: één nieuwe vakterm
per twee à drie alinea's introduceren is op het randje van het moeilijke.” Omdat ik altijd het woord van mijn proffen letterlijk geloof en niet kritisch nadenk
zoals in Gent ga ik daarom eindigen met een simpele rekensom. Two plus
two is four minus one that’s three, quick maths!
Vice out

7 Weetjes

Wist je dat?
• Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
• Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn
hoofd?

• Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen
broek draagt?
• Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen?
• Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?
• Wist je dat vlinders met hun poten proeven?
• Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
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‘t ElixIr

MA 26: Far-from-home karaoke | Theokot | 21u00
Smeer je keel alvast voor deze zalige karaoke!!! IAESTE en VTK slaan de handen
in elkaar om deze avond door heel Leuven te laten weerklinken. Met drank en
eten à volonté vervult deze avond je diepste verlangens. Kom dus allen af en we
reizen samen de wereld rond!
Line up: YOU!
Drank: 30 cent!!! SAY WHAAAT?
Hapjes: 50 cent!

DI 27: SVDM: Tussen twee vuren/trefbal | KBC Sporthal
				

Unit A & B | 19u00 - 21u00 | Gratis

De vroegere L.O. lessen uit het middelbaar waren voor de meeste altijd één van
de leukste momenten van de schoolweek. Soms eens een coopertest of een
bieptest, maar deze zware arbeidsintensieve sporten konden niet opboksen
tegen de sport waar je je vrienden kon doodmaken door er met een bal tegen
te gooien... Ja, we hebben het hier over tussen twee vuren (of ook wel trefbal
genoemd), voor de gevorderden zelfs tussen vier vuren Ö! Kom samen met VTK
Sport terug deze mooie herinneringen van vroeger boven halen en doe mee met
deze fantastische sport!
Deze sport van de maand is zonder voorinschrijvingen en je kan dus gewoon
alleen of met een groepje vrienden afkomen, ter plaatse maken we dan enkele
ploegen. Vergeet je sportkaart niet!

DI 27: Hoja Cantus | Waaiberg | Deuren: 20u00 Io Vivat: 20u30
							

| Inkom: €11/15

Kanweek, Halftime, allemaal leuk en wel, maar waar zijn die activiteiten voor de
ervaren burgies?! Wel hier zo, op onze jaarlijkse HoJa-cantus! Voor de nieuwen:
HoJa staat voor Hogere Jaren, en deze cantus is speciaal voor alle studenten
van 3e Bachelor en ouder. Geen gezever, fijne cantus, fijne mensen! Verkoop
vanaf vrijdag 23 maart, zoals gewoonlijk ’s middags in het Theokot.

DI 27: Pre galabal party - eetstand | 't ElixIr | 22u00
Kom nog eens goed scheef gaan op het laatste feestje voor het galabal en wie
weet vind je nog de de ideale date! Geen verre verplaatsing met de bus, gewoon
lekker dichtbij in ons eigenste 't ElixIr. Om toch al wat in de sfeer te komen
voorzien we black & white shots aan de democratische prijs van €1.5. En wie nog
honger heeft kan altijd terecht bij het Pre Galabal Party - Eetstand!
Het galabal komt steeds dichterbij en een goeie fond leggen is dan belangrijk.
Niets beter dan wat vettig eten om dat probleem op te lossen. Kom tijdens de
cantus en de Pre Galabal Party achteraf naar het eetstandje juist buiten 't ElixIr
en proef van de overheerlijke curryworsten, partysnacks en chicken nuggets.
Dit alles aan de belachelijk goedkope prijs van €1.

Events

WO 28: VTK Paasdag | Theokot | All day!
Om helemaal in de paassfeer te komen organiseert VTK Cultuur op 28 maart
een heuse themadag rond Pasen. Om te beginnen is er een gezellige paasbrunch
in het Theokot. Spek met ei, koffiekoeken, verse pannenkoeken en vele meer is
aanwezig om je dag optimaal te beginnen.
Over de middag kan je je helemaal uitleven met de gratis workshop paaseieren
schilderen. Kom gezellig meedoen en geraak helemaal in de ban van Pasen.
Om 16u is er de paaseierenraap. Kom zoveel chocolade eieren rapen als je maar
kan en wie weet vind jij wel het gouden ei! Het gouden ei levert je een gratis vat
op in onze fakbar!
Deze paasdag wordt afgesloten met een chocolade workshop. Ben je ook zo gek
op chocolade? Schrijf je dan zeker in! In het kort:
10u

Paasbrunch @Theokot

12u

Paaseieren schilderen @ Theokot

16u

Paaseierenraap @Theokot

19u

Chocoladeworkshop @Machinezaal

Inschrijven maandag 26/03 13-14u in het Theokot!

WO 28: Tom Helsen in de Waaiberg | Waaiberg | 23u30-01u00
								

| Gratis

Sommigen van jullie hebben het misschien al gehoord, maar met gebundelde
krachten van VTK en Apolloon hebben we een van Leuvens beste artiesten
kunnen verleiden om speciaal voor jullie een heerlijke show te spelen.
TOM HELSEN IN DE WAAIBERG.
Je hebt het gehoord, de singer-songwriter die geen vreemde is van top 10 lijsten
over heel de Vlaamse radio gaat jullie oren komen verwennen.
Kom en geniet met ons mee van deze unieke kans.
Na het concert blijft de Waaiberg uiteraard open voor een vette afterparty!

SESSIE 1

19:30 - 20:15

SESSIE 2
20:30 - 21:15

RECEPTIE

Foto's

WO 28: Damesvoetbal | Voetbalveld binnen de atletiekpiste
									

[Enkel dames]

| 22u

Wij willen voetballen!
We kregen bericht dat de dames binnen VTK maar al te graag eens een
voetbalmoment willen inlassen. Hierbij leggen we alvast training/wedstrijd 1
vast. Wil je dus graag samen met wat andere meisjes je voetbalskills showen/
opkrikken, kom dan zeker eens langs op woensdag 28/03, 22-23h op het
grasveld binnen de atletiekpiste. Vergeet je sportkaart niet!

DO 29: Presentatie ‘De grote uitdagingen voor IT in UZ
Leuven' | Dep CW auditorium Eric Duval | 19u00
UZ Leuven nodigt je van harte uit op hun presentatie over De grote uitdagingen
voor IT in UZ Leuven. Ontdek hoe UZ Leuven nieuwe technologieën (IoT, machine
learning, HPC, big data, AI, mobile, ...) inzet in de ontwikkeling van innovatieve
toepassingen. Zo kunnen zij de beste zorg garanderen aan alle patiënten en een
optimale ondersteuning bieden aan artsen en onderzoekers!
19h00

Ontvangst

19h30 Presentatie door prof. Bart Van den Bosch (CIO UZ Leuven / CTO 		
								Nexuzhealth)
20h15

Receptie met mogelijkheid tot napraten

Graag inschrijven via on.vtk.be/uzleuven

VRIJ 30: Galabal Des Vlaamse Technische Krings |

Birmingham Palace, Rue De Birmingham 112, Anderlecht | 22u00
Het is weer tijd voor ons jaarlijkse galabal! Dit jaar zal het doorgaan in het
prachtige Birmingham Palace in Anderlecht. Uiteraard kan er vooraf weer
genoten worden van een glaasje cava (of 2) en een hapje op onze gratis receptie
in het kasteel. Dan kan u gebruik maken van onze bussen om naar het galabal
vervoerd te worden. Het belooft wederom een magische nacht te worden om
nooit meer te vergeten. Wij zien jullie graag vrijdag in je fancy outfit met a touch
of gold in Anderlecht. Tot dan!

WO 11: Paasvacantus | Zamo | 20u30 | €11/15
Een vakantie zonder vrienden, zonder ontspanning of zonder VTK activiteiten?
Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. Om de studerenden en nietstuderenden ontspanning te bieden, organiseren we de Paasvacantus, met
woordspeling er gratis bij! Verkoop gaat door in het Theokot onder de middag!

Berichten

Cantusweetje
Commilitones

Sommige mensen hebben met hun liederen zo’n grote bijdrage geleverd aan de muziek en bijgevolg de codex dat ze in
deze rubriek speciale aandacht verdienen. Peter Benoit (1834-1901)
is een van die personen. Hij leefde en werkte te midden van de romantiek en heeft zich daar sterk door laten inspireren, zo was hij een groot
voorvechter van muziek in het Nederlands en schreef een aantal werken die
Vlaanderen beschrijven in haar bloeiperiode. Peter Benoit wordt ook wel eens de
Conscience van de muziek genoemd of de man die zijn volk leerde zingen, maar
ook vandaag de dag zingen we nog delen van twee van zijn werken.
Het eerste van de twee is De Schelde, een driedelig werk uit 1868. Het gaat ongelooﬂijk maar waar over de Schelde en wat er zich in het land heeft afgespeeld:
een jongen en meisje wandelen langs de oevers en zien vissers, Geuzen, Leliaarts en Klauwaarts, de geesten van Zannekin, Van Artevelde, Willem van Oranje
… Het hele stuk duurt ongeveer anderhalf uur en iets na vijftig minuten komt de
melodie waar het om te doen is tweemaal voor. Dit thema heeft Benoit verder
uitgewerkt en als het Lied der Vlamingen uitgebracht (in de codex als Waar Maas
en Schelde vloeien), zelfde melodie dus maar met een nieuwe tekst. Het is een
prachtig nummers maar waarschijnlijk bij de meeste onbekend. Gelukkig is dat
van het volgende nummer niet te zeggen…
Vele jaren later schreef Peter Benoit de Rubenscantate, een stuk bedoeld om in
de buitenlucht op te voeren ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe
standbeeld van Rubens. Dit standbeeld, geplaatst in 1843, is hetzelfde standbeeld dat op de Groenplaats in Antwerpen nog steeds te bewonderen is. Aan dit
plein ligt ook de (Onze-Lieve-Vrouwe)kathedraal van Antwerpen met binnenin
een beiaard met 49 klokken. Het is deze beiaard die in de Rubenscantate wordt
vermeld tijdens het deel dat later de geschiedenis zal ingaan als het Beiaardlied.
Dit lied wordt vandaag de dag nog volmondig gezongen en is het bekendste van
de twee liederen die we aan Peter Benoit te danken hebben.
Laten we drinken, commilitones, op het erfgoed dat ons nog steeds beïnvloeden
en vervoeren kan!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Gouden krijtjes

Berichten

De Gouden Krijtjes zijn uitgereikt aan de
proffen. Wil je weten naar welke proffen
je in het bijzonder kan uitkijken voor de
volgende jaren? Of ben je nieuwsgierig of
jouw stem de doorslag heeft gegeven?
Je kan onze prijsbeesten terugvinden op
on.vtk.be/goudenkrijtjes.

Hier zijn alvast enkele grote winnaars:
1. Jos Vander Sloten
2. Peter Van Puyvelde
3. Mario Smet
4. Bert Verlinden
5. Guy Vandenbosch

Decadente week @ Theokot 26/03 -30/03
In aanloop naar het galabal verwelkomt Theokot deze week al haar klandizie in
stijl! Kom tijdens de middag langs en geniet van heerlijke gratis hapjes, glaasjes
cava & Kidibul. Dagelijks staat een ander assortiment op jou te wachten!
Woensdag is Theokot helemaal ondergedompeld in de paassfeer en kan je in de
voormiddag genieten van een heerlijke brunch. Verder staan ook nog een
paaseierenschildersessie, paaseierenraap en chocoladeworkshop op het
programma! Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt de decadente week
terug verdergezet.

Spelletjes
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Spelletjes

Random Braintester !!!

Raadsel van de week
Drie alcoholisten takilu, whisku en Rumu drinken samen shotjes.
Takilu gaf whisku en Rumu evenveel shotjes als ze zelf al hadden.
Daarna gaf whisku takilu en Rumu evenveel shotjes als ze zelf al hadden.
Als laatste gaf Rumu whisku en takilu evenveel shotjes als ze zelf al hadden.
Nu hebben ze allemaal 24 shotjes, hoeveel hadden ze er oorspronkelijk?
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be.
Oplossing vorige week: Het jongetje zal 17 roepen, Steven Van Campfort wist dit
en mag als beloning een Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, tekening of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk
wel in onze volgende editie!

