
Bakske Week 5 - p. 1

Het Bakske
wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

10 mrt 2014 -           blz.      -     1000 ex.20

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (9/3)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (10/3)
11u30

20u00-...
20u30-...

Paniniverkoop
HoJa-Cantus: Grease
Drankspelletjesavond + Karaoke

Theokot
Pavlov
Theokot

Dinsdag (11/3)
20u00-21u30 Eerste salsales Redingenhof zaaltjes, 

unit 2
Woensdag (12/3)

10u00-17u00
18u00-21u30

VTK Jobfair
Masterkeuzeavond

Brabanthal Leuven
200A en 200B

Donderdag (13/3)
20u00-00u00 Dubbelquiz met Farma 200G

Zondag (16/3)
22u00-... Start halftimeweek ‘t ElixIr

 
Agenda serieus

ACTIVITEITEN
Maandag (10/3)
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10u30-14u30
12u30-13u45
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (11/3)
10u30-14u30
12u30-13u45
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst GESLOTEN
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (12/3)
10u30-14u30
12u30-14u00

Theokot open
Cursusdienst GELSLOTEN

Theokot
Theokot

Donderdag (13/3)
10u30-14u30
12u30-14u00
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst GESLOTEN
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (13/3)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Voor die ene keer dat mijn vice mij voor is om zijn tekstje door te sturen (al of niet 
gecorreleerd met de recent ingevoerde sanctie van trakteren bij te laat zijn) steelt 
hij mijn onderwerp nog ook. Maar ach, ik laat het niet aan mijn hart komen en ga 
toch gewoon zeggen wat ik te zeggen heb: VTK Revue, u was weer geweldig! 
In het begin van het jaar zag het er echter wat somberder uit, er waren zo goed 
als geen kandidaten om een groep 3 te vormen (equivalent van VTK groep 5), 
maar ze hebben ons allen getoond wat vrijwilligerswerk exact is: met een toffe 
geëngageerde bende vrienden samen het werk verdelen en beslissingen nemen, 
met een schitterend resultaat als gevolg! Ik kan dan ook maar enkel hopen dat 
anderen hun voorbeeld gaan oppikken, voor een Existenzweek, EBEC, CIT- of 
MTM-feest of welke andere jaarwerking of werkgroep dan ook. 

Ps: Mochten er nog mensen zijn die er aan twijfelen, ja, de proffen kunnen best 
ook met zichzelf lachen en weten vrijwilligerswerk zeker te appreciëren, zo gingen 
de eerste 5 minuten van mijn thesismeeting vorige week over, jawel, de Revue ;)

Robin (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice
Met een indrukwekkende hoeveelheid woordspelingen was de Revue ook dit jaar 
weer een spektakel van jewelste. Het is ondertussen weer een goede twee jaar 
geleden dat ik zelf nog iets constructief bijdroeg aan de Revue (voor hen die op 
de Revue waren: klaarblijkelijk was ik als drummer toch snel vervangen). The 
times, they are a-changing! Ondertussen kijk ik zowaar uit naar onze jobfair deze 
week. Ook uw vice moet ooit immers aan de bak.

Tip van de week: voor een gratis introductie in het leggen der tapijtrollen, begeef 
u allen om 8u ‘s ochtends richting de Brabanthallen deze woensdag!

Jeroen (vice@vtk.be)

 
 Activiteiten

Galabal des Vlaamse Technische Krings
Binnenkort is het weer zover, het jaarlijkse decadente feestje, ook wel bekend als 
het Galabal des Vlaamsche Technische Krings. Vind jezelf een date, een kostuum 
en zak af naar het Theokot om al je kaart te gaan kopen. Een prachtige locatie, 
dj’s van topformaat, een goochelaar, fancy cocktails, het staat allemaal op jou te 
wachten. Dit jaar zal het Galabal des Vlaamsche Technische Krings doorgaan op 
28 maart in het Kolonienpaleis in Tervuren.
Kaarten zijn beschikbaar elke middag vanaf 12u30 in het Theokot.

Alle info is te vinden op on.vtk.be/galabal.
Is er iets dat je niet terugvindt, of wil je je inschrijven voor de GalaKing and 
-Queen, stuur ons dan een mailtje.

Het galabalteam (galabal@vtk.be)

 Bedrijvenrelaties
Jobfair

De VTK jobfair is de grootste jobbeurs voor ingenieurs in België. De beurs vindt 
plaats op 12 maart 2014 in de Brabanthal te Leuven van 10u00 - 17u00. Het 
evenement vormt de ideale gelegenheid om verschillende bedrijven te leren 
kennen. We voorzien voor elke afstudeerrichting een variëteit aan bedrijven 
zodat je kennis kan maken met de grootste spelers uit de industrie die jou 
aanspreekt. 90 bedrijven zullen klaar staan om met jou te praten over hun job- 
of stageopportuniteiten. Neem zeker je CV afgeprint mee naar deze beurs, wie 
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weet vind je hier wel je toekomstige job. Meer informatie vind je op http://on.vtk.
be/jobfair .

Schrijf je in om kans te maken op een tablet of mooie andere prijzen via http://  
on.vtk.be/subscribe. Inschrijven is verplicht en kan tot maandag 10 maart 2014 
voor 12u00.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)   
 Cultuur

Dubbelquiz
Op donderdag 13 maart organiseren we samen met de jongens en (vooral) 
meisjes van Farma een dubbelquiz. Zoals gewoonlijk gaan we van start om 20u 
in auditorium 200G - 00.01. Kom bewijzen dat wij burgies veel slimmer zijn, of nog 
beter, maak gewoon een ploegje samen met de mensen van Farma. Inschrijven 
kan op on.vtk.be/dubbelquiz.

Xander De Rycke
Op 19 maart brengt Xander De Rycke een bezoek aan Leuven met Zijn Derde 
Show. Een stand-up comedian van formaat en dus zeker niet te missen. Cultuur 
heeft nog kaarten, die we weggeven aan €4 per stuk. Stuur vanaf maandag 
12u een mailtje naar cultuur@vtk.be om een ticket te claimen. Max 2 tickets per 
persoon!

EXYZT
Op 27 maart vindt in het STUK een lezing plaats van architectencollectief EXYZT 
die zich toeleggen op het ontwerpen en het samen bouwen met bewoners van 
tijdelijke architectuur en meubilair voor ontmoetingsruimtes. Cultuur heeft een 
aantal tickets, die we gratis weggeven. Geïnteresseerd? Stuur vanaf maandag 
12u een mailtje naar cultuur@vtk.be om een ticket te claimen. Max 2 tickets per 
persoon!

37ste editie Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs
Schrijf je graag en wil je je werk eens voorleggen aan mensen die met beide 
voeten in de wereld der letteren staan? Doe dan zeker mee aan de 37ste editie 
van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs! Het is een schrijverswedstrijd 
georganiseerd door en voor studenten. Meer bepaald geeft Babylon de 
studenten uit alle Belgische hogescholen en universiteiten van verschillende 
jaren en richtingen de kans zich met elkaar te meten in een literaire clash. Het is 
onze missie de studenten die nu verhalen en gedichten neerpennen in bestofte 
schriften aan te sporen hun werk aan de wereld te laten zien en hun talent te 
laten groeien. Meer informatie op literaireprijs.be.

Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Drank
spelletjes

avond

+karaoke
maandag 10 maart
vanaf 20:30

place  to  be: Theokot
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  Cursusdienst
Cudi kapot! Normaal gezien spreken alleen onze vriendjes van Theokot dit uit, 
maar deze week hebben wel meerdere mensen dit mogen zeggen! Omdat ik 
zelf methodiek tot de informatica heb moeten tolereren zijn we wenend bij onze 
vriendjes van IT gegaan en hebben ze ons buiten troost ook een werkende cudi 
applicatie gegeven! Wat een helden! Als blijde kindjes konden we terug boekjes 
verkopen! Als Cudi neergaat zal IT zorgen dat alles in orde komt (ook is testen 
op andere vlakken ;) ).

Verder indien jullie nog een stickertje nodig hebben voor op jullie lidkaart mogen 
jullie altijd mailen naar secretaris@vtk.be. Net zoals hobbits heeft onze secretaris 
graag bezoekers maar weet hij graag wanneer deze komen! In tegenstelling tot 
onze vice die niks liever heeft dan gestoord te worden indien je weer bent komen 
helpen op Cudi of andere posten natuurlijk!

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)

  Onderwijs
Deze week valt er geen bureau aan te kondigen, uiteraard, het is dan ook Jobfair. 
De volgende afspraak is niet woensdag 26 maart voor Bureau 8, maar reeds 
24 maart, want dan zijn jullie vanaf 21u00 van harte welkom in de fak op de 
proffentap, waar ook de gouden krijtes zullen uitgereikt worden.

B1 Enquête
De B1 enquête staat nog steeds open en momenteel hebben 26 archies, 76 
burgies groep A en 93 burgies groep B ze ingevuld. Dit is dus je laatste kans om 
hem in te vullen op on.vtk.be/B1enquete en een traktatie voor je hele groep in de 
wacht te slepen!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

 Sport
KULeuven loopt

Dankzij het loopproject van de associatie KULeuven krijgen alle studenten op 
verschillende bekende loopwedstrijden kortingen of krijgen ze de kans om zich 
voor de officiële inschrijvingen reeds in te schrijven. Zo kun je je nu bijvoorbeeld 
al inschrijven voor de 20 km van Brussel, later zal ook de 10 Miles van Antwerpen 
aan bod komen! Meer info vind je via volgende link: https://associatie.kuleuven.
be/p/loopt.
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Masterkeuzeavond 
Ingenieurswetenschappen

Masterkeuzeavond 
Ingenieurswetenschappen

In het praatcafé kun je terecht met al je vragen, ook over de specifieke  
lerarenopleiding en internationale mogelijkheden.

Hoe geraak ik er?  
De auditoria 200A (Departement Computerwetenschappen) en B zijn gelegen op de  
Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200 in Heverlee. Neem bus nummer 2 Campus  
(tijdsduur route circa 25 minuten). Stap af aan de eindhalte.

In het praatcafé kun je terecht met al je vragen, ook over de specifieke  
lerarenopleiding en internationale mogelijkheden.

Hoe geraak ik er?  
De auditoria 200A (Departement Computerwetenschappen) en B zijn gelegen op de  
Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200 in Heverlee. Neem bus nummer 2 Campus  
(tijdsduur route circa 25 minuten). Stap af aan de eindhalte.

Donderdag 12 maart 2014, 18 u. - 21.30 u. Donderdag 12 maart 2014, 18 u. - 21.30 u.

lokaal
200A 

00.225
200A 

00.144
200B 
00.16

200B 
00.05

200B 
00.07

200B 
00.18

18.15 - 19.00 ELT CHT CW Stat Nano Bio-inf

19.05 - 19.50 ENE WTK CW VLITS BMT MTK

19.55 - 20.40 WTK
BWK*

WIT Nano BMT MTK

20.45 - 21.30 ENE WIT CHT VLITS ELT

Doorlopend van 18.30 u. tot 21.30 u.  
is er een praatcafé in de foyer van gebouw 200A

lokaal
200A 

00.225
200A 

00.144
200B 
00.16

200B 
00.05

200B 
00.07

200B 
00.18

18.15 - 19.00 ELT CHT CW Stat Nano Bio-inf

19.05 - 19.50 ENE WTK CW VLITS BMT MTK

19.55 - 20.40 WTK
BWK*

WIT Nano BMT MTK

20.45 - 21.30 ENE WIT CHT VLITS ELT

Doorlopend van 18.30 u. tot 21.30 u.  
is er een praatcafé in de foyer van gebouw 200A

Bio-inf: Bio-informatica
BMT:  Biomedische technologie
BWK: Bouwkunde
CHT:  Chemische technologie
CW:  Computerwetenschappen
ELT: Elektrotechniek
ENE: Energie

Bio-inf: Bio-informatica
BMT:  Biomedische technologie
BWK: Bouwkunde
CHT:  Chemische technologie
CW:  Computerwetenschappen
ELT: Elektrotechniek
ENE: Energie

MTK:  Materiaalkunde
Nano:   Nanowetenschap en nanotechnologie
Stat:   Statistiek
VLITS:   Verkeer, logistiek en  
  intelligente transportsystemen
WIT:  Wiskundige ingenieurstechnieken
WTK:  Werktuigkunde

MTK:  Materiaalkunde
Nano:   Nanowetenschap en nanotechnologie
Stat:   Statistiek
VLITS:   Verkeer, logistiek en  
  intelligente transportsystemen
WIT:  Wiskundige ingenieurstechnieken
WTK:  Werktuigkunde

Wil je meer weten over de masteropleidingen van de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen? Kom naar de 
masterkeuzeavond.

Je kunt infosessies volgen per masteropleiding:

Wil je meer weten over de masteropleidingen van de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen? Kom naar de 
masterkeuzeavond.

Je kunt infosessies volgen per masteropleiding:

* De infosessie Bouwkunde start om 19.55 u. en eindigt om 21.30 u. * De infosessie Bouwkunde start om 19.55 u. en eindigt om 21.30 u.
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Vrijdag 28 maart
 Kolonienpaleis   -  Tervuren

line-up:
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iCare-bedankfeest

Niets is mooier dan 
gratuite inzet.

www.kuleuven.be/icare

Donderdag 13 maart 2014
Van 12 u. tot 14 u. 
Binnenplein Pauscollege
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Vergeet je iCare button niet

- KU Leuven bedankt al haar vrijwilligers! -

Do not forget your iCare button

“

“

iCare Thank You Party

- KU Leuven thanks her volunteers! -

Thursday, 13 March 2014
From 12:00 noon to 2:00 pm
Pauscollege Courtyard

Nothing is more beautiful than 
gratuitous effort.
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y e a r s

How many friends do you have 
around Europe ?

The BEST
is yet to come

16.03.2014
APPLY TILL

4 courses on career related skills                   2 leisure events

                                44 courses on technology

1 course on applied engineering                   2 events on education

                                   

BEST.EU.ORG/COURSES
FACEBOOK.COM/BEST.SEASON.EVENTS
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Gratis tickets Leuven Bears
Dankzij Acco kunnen jullie gratis naar de Stella Artois Leuven Bears gaan kijken, 
dit is de Leuvens eersteklasse-basketbalploeg. Er is een studentenvak voorzien 
voor de thuiswedstrijd tegen Brussels op woensdag 26 maart om 20u30 in de 
Sportoase. De Leuvense studentenfanfare zal bovendien mee het vak vervoegen 
om voor extra sfeer te zorgen. Het enige wat je moet doen om een ticket te 
bemachtigen, is naar de sportpagina surfen op onze VTK site en je inschrijven! 
Wij zullen dan van 19u30 tot 20u00 de avond van de wedstrijd klaar staan aan de 
ingang van Sportoase om de tickets aan jullie uit te delen.

Sport (sport@vtk.be)

Internationaal
KUL @ UCL

Op woensdag 19/03 verbroederen we met onze collega-studenten van de UCL 
(Louvain-la-Neuve)! We vertrekken per bus in Leuven om 14u en zijn terug rond 
21u. Op het programma staan een rondleiding door de faculteit en de stad, 
afsluiten doen we met een avondmaal en een gratis vat in de fakbar van de Cercle 
Industriel (de Waalse tegenhanger van VTK). De hele dag is gratis, inschrijven 
kan via on.vtk.be/UCL. Let op, het aantal plaatsen is beperkt!

Internationaal (internationaal@vtk.be)

BEST
Summer Course

Overtuigd van op Summer Course te gaan, na de lesbezoeken van BEST? Heb 
je je nog niet ingeschreven voor de Summer Courses? Schrijf dan nog  deze 
week jouw motivatiebrief en wie weet spendeer jij twee weken van de zomer, 
vol cultuur, fun en educatief verantwoord, ergens in Europa! Je mag ook altijd je 
motivatiebrief insturen voor feedback van ons.
Summer Courses? BEST? Zegt dit je allemaal niets, ga dan kijken op www.
bestleuven.eu, en get informed! Vergeet natuurlijk niet op tijd je applicatie in te 
dienen, deadline is zondag 16 maart, 23u00. 

BEST Leuven (leuven@BEST.eu.org).

Varia
Drankspelletjesavond + Karaoke

Zin om eens een avondje the shaken? Kom dan zeker zingen, dansen en jenevers 
binnen shotten op maandag 10 maart in het Theokot! Voor de hongerigen onder 
jullie zijn er ook bitterballen voorzien! Het startsein van deze wedstrijd wordt 
gegeven om 20u30. Opwarmen kan je met de karaoke om vervolgens jenevers 
binnen te spelen en misschien scoor je deze avond dan toch eens!

Groepje vrienden
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17/03 Karaoke  
21u Theokot

19/03 7 zonden cantus
20u Waaiberg

16/03 Fakfeestje
22u ‘t Elixir

18/03 LAN-party met WINA
20u Theokot

20/03 The Duvel drinks
              Cava TD met KLA

H A L F T I M E

22u Rumba
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 Halftime
Volgende week is het weer zo ver: de derdejaars die met een week vol activiteiten 
vieren dat ze ondertussen al halverwege hun studie zitten.
Tussen al dat studeren door even tijd om wat te zondigen met Halftime en de 
7 zonden! Wat staat er zo allemaal op het programma? Hieronder een kort 
overzicht:

Zin in een pintje of iets sterkers om de week mee te beginnen, maar hier niet te 
veel geld aan willen uitgeven? Kom dan op zondag 16 maart naar onze eigenste 
fakbar ‘t ElixIr! Jenevers die de zonde gierigheid eer aan doen staan op je te 
wachten!

Overwin je angsten en kruip op dat podium. Zing een klassieker of misschien 
liever een romantisch liedje voor de persoon van je dromen? Op onze awesome 
karaoke kan je laten zien dat je kan zingen als de beste. Durf je niet? Kap een 
paar blue thrills naar binnen en de moed komt vanzelf. Of toch liever gewoon bier 
of passoa-orange? Voor ieder wat wils met ook nog snacks in de aanbieding. 
The place to be is het Theokot op 17 maart vanaf 21uur.

Kom je zenuwen testen op de LAN-party, ben je in staat te overwinnen in van 
alle spelletjes? Niets is zo leuk als wraak nemen wanneer je weer maar eens 
verslagen wordt, online KAN HET. Voor de mensen met stalen zenuwen zijn er 
eveneens wedstrijden in de meest uiteenlopende spellen. Bewijs dat je niet van 
WINA hoeft te zijn om een op en top gamer te zijn. Toeschouwers zijn ook altijd 
welkom om te supporteren, poolen en meer activiteiten te doen.

Geen betere activiteit onder de zonde gulzigheid dan een cantus! De 7 zonden 
cantus zal doorgaan op woensdag 19 maart in de Waaiberg. De kaartenverkoop 
start vanaf maandag 10 maart in het Theokot, telkens vanaf 12u30. Opgelet, 
maandag enkel verkoop voor derdejaars, vanaf dinsdag mag iedereen tickets 
kopen. Deuren: 20u , Io vivat: 20u30. Bier: €9/€13, Water €3/€5 (L/NL)

Geen betere afsluiter van deze week dan een TD met het vrouwelijke schoon 
van KLA. En welke zonde past hier beter bij dan lust? Dit feestje gaat door 
op donderdag 20 maart in de Rumba! Tickets vanaf maandag 10 maart in het 
Theokot te koop. Prijs: €3/€4 (L/NL)

Voor meer info kan je terecht op facebook of je kan ons een mailtje sturen.

Halftime (halftime@vtk.be)
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Duurzaam denken  
en doen met onze aarde
Dragen wetenschap en technologie bij tot een duurzame ontwikkeling van de aarde of niet?

Inleiding: vicerector Katlijn Malfliet

Moderator: prof. dr. ir. Annemie Geeraerd

Panelleden:
 prof. dr. ir.-arch. Karen Allacker 
 prof. dr. ir. Joost Duflou 
 dr. ir. Peter Tom Jones 
 prof. dr. ir. Erik Mathijs 
 prof. dr. Rudy Swennen 
 prof. dr. Antoon Vandevelde
 dr. ir. Frederik Verhaeghe, Umicore

Slotwoord: vicerector Georges Gielen

Receptie: aansluitend vanaf 22.00 u.

Sommige opiniemakers beschouwen wetenschap en 
techniek als de belangrijkste oorzaken van verkwisting van 
natuurlijke hulpbronnen en de daarmee samenhangende 
milieuproblemen. Anderen verkondigen dat nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen onze problemen zullen 
oplossen zonder negatieve bijwerkingen op onze omgeving. 
Voor ons avonddebat vertrekken we vanuit een realistische 
visie op wetenschap en techniek van vandaag en in de 
nabije toekomst en proberen een balans op te maken.

Woensdag 19 maart 2014 om 19.00 u. 
Celestijnenlaan 200, 3001 Heverlee - Auditorium G, lokaal 00.01

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht: 

www.set.kuleuven.be/ethiekweek/registrations/registratiedebat

Organisatie: Groep W&T KU Leuven
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Bloedserieusweek

Bloeders en zusters, bloedverwanten,

Complicaties bij een bevalling, bloedverlies bij een operatie, kinderen met ernstige 
bloedarmoede, leukemie, zware verkeersongevallen… Het zijn maar enkele 
situaties waar een zakje bloed het verschil kan maken tussen leven en dood. 
Gelukkig kunnen de meeste slachtoffers in een dergelijke situatie rekenen op 
hun medemens, die eens om de zoveel tijd een vrijwillige bloeddonatie doet. De 
bloedbanken zijn zeer afhankelijk van donaties op regelmatige basis, zodat veilig 
bloed altijd en overal ter beschikking gesteld kan worden voor zij die het  ooit nodig 
hebben. Enkele keren bloed geven per jaar is zelfs gezond! Blijkt dat het risico op 
cardiovasculaire aandoeningen daalt met 88% (!) bij mensen die op regelmatige 
basis doneren, schrijft een Finse studie. Naast de gezondheidsredenen is bloed 
geven natuurlijk ook een daad van menslievendheid. Daarom organiseren wij, 
het team van Bloedserieus, onze tweede bloedinzamelactie dit jaar, want het is 
nodig. Het wordt desalniettemin weer een week vol plezier, vol jolijt, maar vooral 
vol bloed! Neem je agenda, fluoresceer de week van 17 t.e.m. 20 maart en 
begeef jullie dan ook allen massaal naar:

De Universiteitshallen: van 11u tot 20u op maandag 17 en dinsdag 18 maart 
en naar het Gymnasium: van 11u tot 20u op woensdag 19 en donderdag 20 
maart!
Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele 
Bloedserieusweek open van 8u30 tot 20u!

Hoe ga je nu best te werk?

Stap 1 - Mag ik geven? Hiervoor kijk je best de voorwaarden eens na, die je 
via de volgende link kan raadplegen: http://www.bloedgevendoetleven.be/
info.php?pid=15. Aarzel zeker niet om bij onduidelijkheden het Rode Kruis te 
contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61.

Stap 2 - Schrijf je in op http://bloedserieus.rodekruis.be/Taalkeuze.aspx. 
Inschrijven is vanaf dit jaar verplicht. Zo ben je zeker van een plaats, en worden 
de wachtrijen beperkt. 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. 
Tip: de rustigste momenten in de universiteitshallen en het gymnasium zijn tussen 
12u en 16u, in het BTC is het voor 11u zeer rustig.

Stap 3 - Je meldt je aan op het ingeschreven uur. Daar zullen het Bloedserieusteam 
en de mensen van het Rode Kruis je verder door de procedure loodsen. Voor alle 
bloeddonoren is er trouwens gratis drank, snacks en een goodiebag voorzien! 
‘s Avonds kan je dan deelnemen aan een van de activiteiten die georganiseerd 

Duurzaam denken  
en doen met onze aarde
Dragen wetenschap en technologie bij tot een duurzame ontwikkeling van de aarde of niet?

Inleiding: vicerector Katlijn Malfliet

Moderator: prof. dr. ir. Annemie Geeraerd

Panelleden:
 prof. dr. ir.-arch. Karen Allacker 
 prof. dr. ir. Joost Duflou 
 dr. ir. Peter Tom Jones 
 prof. dr. ir. Erik Mathijs 
 prof. dr. Rudy Swennen 
 prof. dr. Antoon Vandevelde
 dr. ir. Frederik Verhaeghe, Umicore

Slotwoord: vicerector Georges Gielen

Receptie: aansluitend vanaf 22.00 u.

Sommige opiniemakers beschouwen wetenschap en 
techniek als de belangrijkste oorzaken van verkwisting van 
natuurlijke hulpbronnen en de daarmee samenhangende 
milieuproblemen. Anderen verkondigen dat nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen onze problemen zullen 
oplossen zonder negatieve bijwerkingen op onze omgeving. 
Voor ons avonddebat vertrekken we vanuit een realistische 
visie op wetenschap en techniek van vandaag en in de 
nabije toekomst en proberen een balans op te maken.

Woensdag 19 maart 2014 om 19.00 u. 
Celestijnenlaan 200, 3001 Heverlee - Auditorium G, lokaal 00.01

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht: 

www.set.kuleuven.be/ethiekweek/registrations/registratiedebat

Organisatie: Groep W&T KU Leuven
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worden voor onze donoren. Ga naar onze Facebookpagina (“Bloedserieus 
Leuven”) voor meer informatie omtrent de avondactiviteiten (bij de sectie 
“events”) en abonneer je op de pagina, zodat updates over de Bloedserieusweek 
in je nieuwsfeed worden opgenomen.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt de faculteit waarvan het hoogste percentage 
studenten is komen geven twee gratis vaten!

Hopelijk tot dan!
Het Bloedserieusteam

Wina’s Wiskunde Olympiade
Dag vriendjes van VTK,

Wina heeft de eer u uit te nodigen op de vierde editie van Wina’s Wiskunde 
Olympiade. Wegens het vijftigjarig bestaan van Wina nodigen wij dit jaar, naast 
onze Vlaamse collega’s, ook iedereen van de groep Wetenschap en Technologie 
uit op dit topevenement. De olympiade zal plaatsvinden op dinsdag 18 maart van 
19 uur tot 22 uur 30 in de aula’s van gebouw 200L op onze campus Arenberg 
III. Er zijn twee reeksen met elk een paar open vragen voorzien. Reeks 1 is voor 
de wiskundigen uit eerste en tweede bach, de bachelors fysica, de informatici 
en de externen (jullie dus). Reeks 2 is voor de wiskundigen vanaf derde bach, 
de masters fysica en de externen die zich aan deze reeks willen wagen. In 
iedere reeks kan jullie kring de prijs voor beste externe deelnemer in de wacht 
slepen. Deze prijzen zullen op donderdag 27 maart uitgereikt worden op ons 
lenteconcert maar wees gerust dat een gewonnen prijs wel degelijk afgeleverd 
wordt. Inschrijven kan nog tot 16 maart op onze site (www.wina.be).
Tot dan!

Wina (www.wina.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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Websurvey uitgaan in Leuven

Beste student(e),
In het kader van mijn masterthesis doe ik een onderzoek naar ‘Uitgaan in Leuven 
en de criminaliteit gerelateerd aan het uitgaan’.

Hiervoor heb ik zoveel mogelijk studenten, die op dit moment in Leuven studeren 
en uitgaan in Leuven, nodig om mijn websurvey in te vullen.

Dit gaat een kwartiertje van jullie tijd in beslag nemen. Er wordt ook een loting 
gehouden waarbij, naar keuze, een bioscoopticket of een bak bier kan gewonnen 
worden. Wil je me helpen en kans maken op deze prijs? Surf dan naar https://
websurvey.kuleuven.be/index.php/2830/lang-nl en vul de websurvey volledig en 
kwaliteitsvol in!

Silke Theys

Binairo
Ondertussen kennen de meeste dit spelletje al wel, maar voor de nieuwelingen 
leggen we de regels nog even uit:
• In elke rij en kolom moeten evenveel nullen als enen staan
• Er mogen hoogstens twee enen of nullen naast elkaar staan
• Alle rijen en kolommen moeten verschillend zijn
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Doolhof
Voor zij die wel eens de weg kwijt raken in het Kasteel, train u hier!

Raadsel: opwarmer
Met dit raadsel kan je geen prijzen winnen, maar wel de pauze tijdens de lessen 
vullen met wat extra denkwerk.
Verbind de negen punten met elkaar met behulp van vier (of minder) rechte 
lijnen, zonder je pen van het papier te halen en zonder twee keer over dezelfde 
lijn te gaan.
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Raadsel week 5
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 
prijs wint. Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!

Opgave van de week
Doe je best, want je kan 1 ticket voor het VTK galabal op 28 maart winnen!

Welke persoon hoort bij onderstaande foto’s?

Winnaar vorige week

We hebben helaas geen correcte inzendingen gekregen, dus er is geen winnaar.

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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