Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 4: 16 oktober 2017 - 16 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
Het belooft weer een machtige week te worden in het zalige, drukke en
feestelijke Leuven. Het studentenleven eist zijn tol, gelukkig is het ook deze week
mogelijk om jullie bierbuikjes eraf te werken met superdeluxe looptrainingen.
Lees en ontdek meer fantastische activeiten!
De redactie

ZONDAG
MAANDAG

23u00
19u00
20u00
20u00
21u30

Happy Hour
Onderwijslaunch
Workshop LaTeX
Looptraining
Eetcantus
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DINSDAG

Schaak- en Wiestoernooi
ESAT
B91.100/B91.200
20u00 Looptraining deluxe
Atletiekpiste

WOENSDAG

12u30 Join Halftime
20u00 Looptraining

DONDERDAG

12u45
18u00
20u00
22u00

BOKU 4.20

Atletiekpiste

Infosessie WG Redactie BOKU 4.20
BR Launch 2
TTI
Looptraining
Atletiekpiste
Zware bieren donderdag
't ElixIr

Praeseswoordje
Ik voel het meer en meer borrelen. De spanning. De hoop.
De focus. De uiterste concentratie; van die aard dat zelfs de
nieuwst plaat van Regi mij niet meer kan boeien. Sorry Regi. De
overtuiging dat we er klaar voor zijn en er zullen staan. Sommige
dwazen kunnen dat verpesten. Zij die, in de overtuiging dat ze van
goede aard zijn, willen geruststellen en temperen met de woorden ‘blijf
jezelf’. Ik herhaal: ‘Blijf jezelf’.
Waar slaat dat zelfs op. Precies of je bent ooit niet jezelf. Precies wanneer je
niet jezelf zou zijn, je effectief niet jezelf bent. EN DAN NOG. Ik moedig dat
aan. Treed uit uw comfortzone. Probeer eens wat anders. Experimenteer.
JA, WEES EENS LEUK.
Ok sorry. Ik ging er in op. Doe gewoon wat je zelf wil. Maar win de 24 urenloop
voor ons. Daarover ging die ‘focus’ trouwens.
Ps Ik word gesponsord door de capslockindustrie

Vicewoordje

UW PRAESES
ARNO BOSSAERT

De schachtenverkoop is weer gepasseerd. Veel schachtjes hebben hopelijk
een mooie thuis gevonden en de kopers kunnen zich weer een maand uit-leven met de zotste opdrachten. Deze kunnen heel gevarieerd zijn, gaande van de afwas doen tot een dagje opdrachtjes in Warschau uitvoeren. De
belangrijkste taak van deze opdrachten is om de schachtjes klaar te stomen
voor hun studententijd en bij uitbreiding het verdere leven. Als de resultaten
dan tegenvallen, zijn ze tenminste klaar voor een traject aan groep T.
Aan de schachtjes die nu toch al een beetje schrik krijgen, maak jullie geen
zorgen. Mijn ervaring leert mij dat de meeste kopers van onze kring echte
schatjes zijn en echt inzitten met jullie welzijn. Verwacht je dus maar aan
menig getrakteerde pint, op voorwaarde dat je ze zelf gaat halen natuurlijk.
En aan mijn schachten, bereid u voor want de Vice heeft veel werk en pintjes
klaar staan.
Groetjes,
Pieterjan

MA 16: Onderwĳslaunch | TTI | 19u
Je kans om je te vormen als studentenvertegenwoordiger!
Heb je ondanks al onze zorgen toch naast dit event gekeken? Neem
dan nu nog de tijd om je in te schrijven voor de onderwij slaunch op
on.vtk.be/onderwijslaunch! Geniet van interactieve sessies, een lezing
door de groepcoördinator en de vicerector onderwij s en sluit af met
een geweldige receptie. En dat alles gratis aangeboden door ervaren
studentenvertegenwoordigers.

MA 16: EeTcantus | WAAIberg | 21u30 | WATer €4/6 bIer €11/15
Ben je een eerste- of tweedejaars en zing je graag eens een liedje met een hele
boel leuke mensen? Neem dan maandag 16 oktober deel aan de EeT Cantus.
Op deze cantus, enkel bestemd voor eerste- en tweedejaars, zullen (zoals de
naam het al verklapt) verschillende versnaperingen aanwezig zijn. Twijfel dus niet
en kom de week inzetten met enkele leuke liedjes, lekkere biertjes en een hele
hoop vrienden.

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Dinsdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Woensdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Donderdag

10U30-14U30

CLOSED

22U - ...

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

MA 16: Workshop LaTeX | 200 A 00.144 | 20u-22U
Dit jaar organiseert ULYSSIS weer een workshop over LaTeX. LaTeX is een
document opmaaktaal die het eenvoudig maakt om gestructureerde teksten op
te stellen met een uniforme look.
Tijdens de workshop zal er gefocust worden op kennis die handig kan zijn bij
papers zoals de bachelorproef en masterthesis. De workshop is gericht op
mensen zonder voorkennis van LaTeX.
Meer info op: inschrijven.ulyssis.org

DI 17: Schaak- en Wiestoernooi| ESAT B91.100/B91.200 | 19u30
					

L/NL: €1/1,5

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VTK cultuur ook dit jaar weer
een schaaktoernooi! Kom je bewijzen en wie weet word jij wel de
nieuwe schaakkoning(in) van VTK! Toch niet zo’n een fan van schaken?
Niet getreurd! Dit jaar zal er tegelijkertijd voor de eerste keer ook een
wiestoernooi gehouden worden! Speel jij de anderen graag in de miserie,
dan is dit zeker iets voor jou!
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Met vragen mag je altijd
mailen naar cultuur@vtk.be.

DI 17: YERA werfbezoek Stevin project | Zeebrugge | 15u15

YERA organiseert een werfbezoek naar het nieuwste ningsstation in aanbouw.
Het bezoek duurt een kleine twee uur. Opgelet: YERA staat niet in voor het
transport, verwacht wordt dus dat iedereen op eigen initiatief op de site geraakt
op het verwachte tijdstip. Je kan met onze groep per trein meegaan, maar
iedereen dient in zijn eigen ticket te voorzien.
Meer informatie op onze website: http://www.yera.be/event/yera-bezoekt-hetstevin-project/

Inschrijven is verplicht en kan via deze link (enkel de de eerste 20
inschrijvingen worden toegelaten, overigen worden worden op een
wachtlijst geplaatst):
https://goo.gl/forms/4A6HHqbF5hfNY6mh2

DI 17: Looptraining Deluxe | ATLeTIeKPISTe VOOr gebOuW De
NAYer | 20u

Trainen doen we al elke dag dus het wordt eens tijd om er één wat meer in de
spotlights te zetten. Je kan het ook al raden aan de naam, dinsdag zal het er
dus excentrieker aan toe gaan, decadenter zouden we zelfs kunnen zeggen.
Ware sportdrank, echte aquarius met name en smakelijke versnaperingen
zullen onze topprestaties vergemakkelijken. Op deze training willen we zo talrijk
mogelijk aanwezig zijn om onze immer onooglijke concurrenten een deuk in hun
zelfvertrouwen te geven. Neem dus al jullie sportieve vriendjes mee naar deze
charmante happening. Dit is trouwens ook de ideale gelegenheid om eens te
testen wat je tijd is op het echte parcours. Voor zij die niet kunnen, wees niet
getreurd, we zullen de rest van de week onze daaglijkse goede gewoonten verder
zetten. Afspraak elke dag, maar zeker dinsdag, om 20u aan de atletiekpiste voor
gebouw De Nayer.

WO 18: Join Halftime | BOKU 4.20 | 12u30-14u00
Heej leuke derdejaars!
Omdat wij allemaal super awesome zijn en ons derdejaar hebben
gehaald, moeten we dit uiteraard vieren! We zitten namelijk al in de helft
van onze studententijd en daarom richten we Halftime op! Dit is een
enthousiaste groep derdejaars die samen enkele superleuke activiteiten
organiseren in het tweede semester. Wil jij samen met je vrienden hieraan
meedoen? Of wil jij een hoop andere derdejaars leren kennen en ben jij
hierin geïnteresseerd? Kom dan zeker naar de vergadering woensdag!
See you there!

DO 19: BR launch 2 | TTI | 18u
Inschrijven via on.vtk.be/brlaunch2
Donderdag 19 oktober vindt exclusief voor de laatstejaars de tweede
BR Launch plaats. Op het programma staan acht interessante
bedrijfspresentaties en een cocktailworkshop samen met
bedrijfsvertegenwoordigers. Hiernaast voorzien wij een toffe receptie met
gratis broodjes.

DO 19: Infosessie werkgroep redactie | BOKU 4.20 | 12u45
Altijd al gedroomd van een interview te verzorgen met de rector? Een
wekelijks verhaal te schrijven in het bakske of een artikel te schrijven over
jouw passie in de Ir.Reëel? Of ben je eerder een crack met photoshop
en inDesign en hou je van posters ontwerpen, een layout te verzorgen of
cartoons tekenen?
Is schrijven en ontwerpen niet echt je ding, maar ben je een grammar nazi
en wil je zorgen dat er nooit meer fouten in de Ir.Reëel of het bakske staan,
dan kan je je ook altijd opgeven als nalezer.
Kom dan eens een kijkje nemen op onze vormingsvergadering. Indien
je er om een of andere reden niet kan zijn, kun je ook altijd een
mailtje sturen naar redactie@vtk.be om op de hoogte te blijven.

Events

Internationale Cantus

Internationale Cantus

Berichten

De kleine maar niet minder
belangrijke onderwijsupdate

Tot ons groot genoegen kunnen we meedelen dat er veel volk
was op het VTK Bureau van vorige week! Dat willen we graag zo
houden. Het belangrijkste topic van de vergadering was de herindeling van het academiejaar. Een universitaire werkgroep had namelijk een
aantal voorstellen gedaan. Daaromtrent besliste het Bureau dat herexamens best niet vlak na een gewone examenperiode volgen zoals in de voorstellen. Daarnaast stellen we voor dat de vakantieverdeling grondiger bekeken
wordt: een herfstvakantie of extra weekje na de januari-examens zouden niet
misstaan in het academiejaar. Dit ten koste van de zomervakantie. Ten slotte
bevatten alle voorstellen ook een kortere blokperiode. Het Bureau was daar geen
grote fan van. Wil jij ook je mening laten gelden over zaken zoals deze? Volgende
week is er opnieuw een VTK Bureau, dus heb je een nieuwe kans. Tot dan!
(Het VTK Bureau vormt het standpunt van onze stuvers, maar beslist zelf niet
over universiteitsbeleid.)

Laatstejaarsreis
"Aap keval ek baar jeevit rahate hain", Hindi voor "Je leeft maar een keer".
Hindi vraag je? Dat is juist, Hindi, de meest gesproken taal in India, want daar
brengt onze laatstejaarsreis je dit academiejaar naartoe tijdens de lesvrije week!
Meer bepaald naar Noord-India, Rajasthan en omgeving.
Op het programma staan de onovertroffen panoramische uitzichten boven de
Ganges, de bruisende steden met hun verbluffend mooie, kolossale tempels
en niet te vergeten, één der Zeven Wereldwonderen, de Taj-Mahal. Ook lokale
markten met hun eindeloze spectrum aan aroma's, geuren en kleuren, charmante rickshaw-ritjes en delicieuze Indische gerechten staan op het menu (pun
intended ;)).
Verder mag ook avontuur en feest niet ontbreken in dit bijna-allesomvattende
reispakket. We nemen jullie o.a. mee naar een van de mooiste vogelreservaten in
India, het Bird Sanctuary dat behoort tot het Koeladeo National Park, waar we de
vogels te slim af zullen zijn. Dit alles maar om een tipje van de sluier te lichten.
Het kostenplaatje wordt geraamd op een luttele €1500. Hoewel dit een aardige
som lijkt, zal je een paar maand later de herinneringen daar gecreëerd voor altijd
kunnen koesteren, terwijl je de poen binnenschept op je eerste job, dromend je
terug in India te begeven met die laatstejaars waar je zoveel om geeft.
Meer info volgt op een infosessie binnenkort! Hou ook zeker de webpagina in het
oog: on.vtk.be/laatstejaarsreis
Namasté,
Team laatstejaarsreis

Werkgroep Cantus - Cantusweetje
Commilitones
Iedere oud-student is het erover eens, de studententijd was de mooiste tijd van
zijn leven. In Duitsland, waar het studentenleven is ontstaan, zijn ze dezelfde
mening toegedaan. De verschillende aspecten ervan lezen we in het lied ’s Gibt
kein schöner Leben als Studentenleben, waarvan de eerste en vierde strofen in
de codex staan.
De eerste strofe gaat over naar hartenlust op café gaan zoals de drankgoden
Bacchus en Gambrinus het voorschreven, zonder zich om geld zorgen te maken.
Dezelfde wijsheid is ook bij ons bekend maar dan als ‘Geld is geen probleem,
sjalalalala!’ In het lied komen Moos en Pump voor, andere woorden voor geld en
lening, en de uitdrukking ‘Wird ein Bär gebunden’, oftewel in het krijt staan.
De tweede en derde strofen gaan over de liefde, zeer aanwezig in het studentenleven, en de mensuur, het traditioneel duel van de student dat nog bijna
uitsluitend in Duitsland plaatsvindt. Een partij uitvechten is vaak een manier
geweest om de eer te verdedigen of als voorwaarde om in een club toegelaten
te worden.
De laatste strofe tenslotte gaat over een vader die tegen zijn zoon zegt dat op
café gaan niets aan de studie bijdraagt, waarop die bedenkt dat alles op zijn tijd
komt en dat hij niets liever dan rolder is. Het Duitse woord ﬁlister waarmee hij
naar zijn vader verwijst, betekent oud-student maar wordt in het Nederlands
gebruikt voor niet-studenten en (dus) bekrompen mensen. Het gaat hier ook met
zekerheid over een zoon aangezien het lied uit een bundel van 1845 komt en
hoger onderwijs voor vrouwen pas enkele jaren later mogelijk werd.
Lass uns trinken, Commilitones, auf diesem schönen Studentenleben!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –-- werkgroep-cantus@vtk.be

Spelletjes
Sudoku

Raadsel van de week
Een oude man is vermoord! Heel zijn bureau is besmeurd met bloed.
Een politieagent komt ter plaatste en ontdekt dat er een code gekerfd is in de rug
van de man.... 6491011...mysterieus... Enkele maanden later worden er een aantal verdachten opgepakt: Gerry, Julie, Jason, Nick en Sophie. Wie is de dader van
deze gruwelijke moord?
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en win een prijs!
De winnaar van vorige week is Anthony Clays. Hij mag zijn prijs komen ophalen op
blok 6.

Nonogram

Kleur per kolom en rij het juiste aantal vakjes in, veel plezier!!!

