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Ook ideaal als zakdoek om die traantjes weg te vegen
#examenskomeneraan

Beste lezer
Jaja, dit is al het voorlaatse Bakske
dit semester. Dat betekent dat ook
de laatste weken ingaan. Geniet
nog van de laatste activiteiten. En
misschien is het toch een goed
idee om die boeken al eens van
onder het stof te voorschijn te
halen ...
Veel plezier en veel succes!
Met vriendelijke groeten,
De redactie

ZONDAG
23u

Happy hour

MAANDAG
23u

Duplex + Triplex Fakfeest

DINSDAG
20u
22u

Internationaalcantus
Gold Diggers Party

WOENSDAG
DONDERDAG

Sponsor een goed doel en geniet van je
laatste cantus, kan het nog beter? Koop dan
zeker deze week al je ticket!

‘t ElixIr

‘t ElixIr

Waaiberg

‘T ElixIr

Praeseswoordje
Beste studenten
Amai, wat een week was dit. Vorige week was een uniek
stukje in mijn gehele carrière als praeses. Vorige week had
ik namelijk twee deadlines, dus moest ik plots wat tijd maken
om te werken aan iets studiegerelateerd. Het verbaast me
ten zeerste hoe snel je dingen verleert. Simpele vergelijkingen
oplossen en langer dan 15 minuten concentreren waren soms
hele opdrachten, geef mij dan maar wat interessante LOKO
en/of stura-dossiers. Ok, het was ook eigenlijk allemaal
mijn eigen schuld dat ik deze week wat moest inhalen. Bij
een bepaalde taak moest ik eigenlijk op regelmatige basis
resultaten hebben en dat sinds de 24 urenloop, LOL. Maar
uitstel is geen afstel, zoals nu is gebleken. Een echte ingenieur
werkt dan ook het beste en efficiënts onder wat druk.
Passeer deze week zeker eens in je les of in het Theokot en
wie weet valt er een iets oudere man te spotten.

Vicewoordje
Liefste medestudenten
Het is weer de tijd van Sinterklaas! Hij zal deze week zeker in
enkele lessen passeren, dus als jullie hem niet willen missen,
volg dan deze week zeker al jullie lessen ;)
En probeer de les niet te storen, dat zal de Roetvlekkenpiet
wel voor zorgen!
Verder hebben we ook een speciale Kerstcantus dit jaar!
Eentje die in het teken staat voor het goede doel, dus als jullie
erbij willen zijn, koop deze week alvast jullie kaart!
StuBru was al fan in elk geval en ik heb gehoord dat de
verantwoordelijke een telefoontje heeft gekregen! To be
continued dus!
Kusjes en warme knuffels in deze koude tijd van het jaar.
Jurgen					
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Cultuur Tipt
Dompel je met deze aanraders onder in de culturele poel van Leuven!

COMEDY Radio Guga
30CC/Schouwburg – 06/12/2016
20u
We
kennen
natuurlijk
allemaal
stemmenimitator Guga Baul uit Tegen
De Sterren Op. Sergio Herman, Geert
Hoste, Henk Rijckaert, hij heeft ze
allemaal geïmiteerd. Nu gaat hij met zijn
liveband de muzikale kant op. Bereid
je voor op een levende radio die onder
andere The Beatles, Mumford and Sons,
Gorki en Bob Marley speelt. Geen dure
concerttickets meer, Radio Guga is waar
je moet zijn! Tickets op http://www.30cc.
be/nl/programma/item/live-comedy--radio-guga. (Tickets: €27).

MUZIEK UUR CULTUUR Wim

Mertens

Grote Aula MTC – 07/12/2016
21u

De Dienst Cultuur biedt de studenten
van de KU Leuven graag muziek van
de bovenste plank aan. En weinig

treden reiken hoger dan die waarop
Wim Mertens wereldwijd staat. Deze
Belgische
componist-pianist
heeft
heel wat op zijn palmares staan en
schotelt ons zijn meesterlijk minimalisme
voor. Kom genieten van een avond
vol zinnenprikkelende muziek in een
gevulde Grote Aula. Dit concert is
jammer genoeg uitverkocht, de avond
zelf wordt er vanaf 20u30 een wachtlijst
opgesteld voor vrijgekomen tickets.
(Cultuurkaarthouders: gratis, andere:
€15).

EXPO Neochronphobiq
Stuk Expozaal – tot 11/12/2016
STUK presenteert in deze MOVING
IMAGE EXPO het werk van beeldend
kunstenaar Emre Hüner. In zijn
tekeningen, sculpturen, installaties en
videowerk behandelt Hüner thema’s als
post-humanisme, utopie en archeologie,
en ideeën van tijd en materialiteit. Laat
je verrassen door deze indrukwekkende
tentoonstelling. (Gratis).

Sta je zelf in Leuven op de planken of heb je een cultuurtip?
Mail dan naar cultuur@vtk.be en wie weet word jij wel gefeatured in het Bakske!

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30-14u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

Gesloten/Closed

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30-14u

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten/Closed

22u - ...
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Evenementen
di
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Gold Diggers Party

‘t elIXIr | 22u

Dinsdag staat de fak in het
teken van goud! Met 2 lekkere gouden
cocktails, aan 1,00 en 1,50 euro, en een
golden shot: Goldstrike aan 1,00 euro!!

di
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International SaintNicholas Cantus
wAAIberG | doors 20u

wIth VrG
The good old man is back in Belgium,
and we sure are going to celebrate that!
VTK & VRG International are proud to
present you our Saint-Nicholas Cantus at
the famous Waaiberg! All are welcome,
and our wise saint will be there with his
Petes by his side. Ticket sales will be at
the Theokot from 12h30 until 14h00 this
Monday and Tuesday.
Beer or Sangria €11/13 , Water €3/5
(Member/Non-Member)
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Workshop Cegeka

200A 00.124 | 19u

Ooit al code gezien die je moeilijk
kon begrijpen? Of code die je dacht
te begrijpen, maar bij elke aanpassing
die je doet gaat er wel iets stuk? De
workshop Code Smells “XP PRACTICES,
SOLID, TDD, CRAFTMANSHIP” leert
je dat het niet voldoende is om code te
hebben die gewoon werkt. Code moet
ook onderhoudbaar zijn. Aan de hand
van clean code, simple design en test
driven design gaan we op zoek naar een
betere vorm van software schrijven. En
aangezien je al doende het beste bijleert,
zal je in de workshop ook zelf heel wat
mogen coden!

wo
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IEEE Jobfair 2016

ArenberGbIblIotheeK | 13u30

De IEEE Student Branch
Leuven nodigt jullie uit voor haar 11e
bedrijvenbeurs voor high-tech bedrijven
en spin-offs. Verschillende bedrijven
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in energie, elektronica, mechatronica,
software-ontwikkeling en multimedia
en beeldverwerking zijn op zoek naar
master-, bachelor- en PhD studenten
voor hun openstaande vacatures en
stages. Registreer online op www.ieeesb-leuven.be/jobfair2016, kom naar de
jobbeurs en win een iPad mini!

ma
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Theokot Kerstdiner

theoKot | 18u30

Altijd al gedroomd van een fancy
etentje in ons geliefde Theokot? Of zit je
al maanden te wachten om die mooie
deerne/heer uit jouw aula mee te vragen
naar wat het leukste (en goedkoopste)
viergangendiner van het jaar wordt?
Kortom receptie en een heerlijk
4gangenmenu met zalige wijn (en
frisdrank) à volonté voor het spotprijsje
van 25 euro!
Voorverkoop maandag 28 November in
het Theokot!
Menu:
Scampi’s met look room of cocoscurrysaus
Boschampignon roomsoep
Stoofpotje van wild
Kerstgebak met slagroom

di
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De Slimste Ingenieur
ter Wereld
MtC Grote AulA €3/4 (l/

Met Als PresentAtor: bert KruIsMAns
De meest epische VTK quiz van het jaar
komt eraan: op dinsdag 13 december om
20u vindt de BV quiz in het thema van
De Slimste Mens Ter Wereld plaats. De
presentator van de avond is niemand
minder dan de enige echte Allerslimste
6

Mens Ter Wereld, Bert Kruismans.
Voor slechts €3/4 (L/NL) kan je een hele
avond komen quizzen en genieten van
de hemelse stem en humor van de heer
Kruismans. Inschrijven is verplicht per
ploeg van maximaal 4 personen en kan
op on.vtk.be/SlimsteIngenieur. Prachtige
prijzen, drank en hapjes zullen ook zeker
van de partij zijn, dus er is geen reden
meer om niet mee te doen!

wo
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Kerstcantus For Life

wAAIberG | 20u

Het jaar en het semester
naderen hun einde. Dat is heel triest, want
we gaan onze vriendjes en vriendinnetjes
een tijd moeten missen, de examens
staan voor de deur, er zijn weer een hele
hoop goede voornemens niet behaald,
… MAAR: er zijn ook leuke kanten
aan december, zoals winter en kerst!!
Daarom brengen we de kerstsfeer naar
boven en organiseren een superzalige
kerstcantus, zodat we nog een keer met
al onze vrienden samen een avondje
kunnen doorbrengen. Dit jaar gaat het
inkombedrag van elk ticket integraal
naar Music For Life. Als goede doel
kozen we Fonds Dieter, dat ondersteuning
biedt aan kansarme jongeren die graag
willen studeren. Als burgerlijk ingenieurs
(architecten) weten we allemaal wel hoe
belangrijk het is dat je steun krijgt uit je
omgeving, dit naast motivatie en aanleg.
Op deze manier willen we daar ons
steentje aan bijdragen.
Er komen nog speciale acties zodat jullie
het goede doel nog meer kunnen steunen.
Hou dus zeker het facebookevent in het
oog.
Deuren: 20u
Io Vivat 20u 30
Prijzen L/NL: B: €11/15 W: €4/6
VVK vanaf woensdag 7 december onder
de middag in het Theokot.

Berichten

wIl Je ZelF GrAAG een sPeeCh Voor onAFhAnKelIJKheId, dIePZInnIGe
PoËZIe oF een sPotted: VtK Insturen? 1 Adres: bAKsKe@VtK.be

Cudi
_Nederlands_
Gezien het einde van het semester
nadert, naderen ook de deadlines voor de
cursusdienst.
Tot vrijdag 9/12 zal alles nog gewoon
verlopen.
Alle
bookings
zullen
daarna verwijderd worden, en VTKcursusmateriaal kan nog tot 16/12 tijdens
onze openingsuren first-come first-served
verkregen worden, zolang de voorraad
strekt. Handboeken zullen vanaf 9/12 niet
meer beschikbaar zijn.
_english_
The end of the semester is near, as
well as the end of the openings of the
bookstore. Our openings will continue
as usual until friday 9/12. Afterwards, all
bookings will be removed, and course
materials printed by VTK will be available
first-come first-served during our opening
hours, until friday 16/12. Handbooks won’t
be available starting 9/12.

Revue weet het
Random facts waarmee je iedereen kan
imponeren!! Wist je dat…
… Revue en Random beide met een R
beginnen en dat complete Randomness
dus is toegestaan bij Revue? (Zolang
Revue ook is toegestaan bij Randomness,
het moet natuurlijk wel van twee kanten
komen!)
… Je ‘s ochtends zo’n 2 cm groter bent dan
‘s avonds?
… De cantussen met life muziek van revue
echt de allerallerbeste zijn!

… Je met een Rubiks kubus maar liefst 43
252 003 274 489 856 000 verschillende
combinaties kan maken? (DIY)
… Je niet kan neurieën met je neus dicht?
… Hippopotomonstrosesquippedaliofobie
angst voor lange woorden is? (Hier
hebben onze sgreivers gelukkig geen last
van)
… Revue echt een heel toffe bende is!

EBEC Mannequin
Challenge
Deze
week
deed
BEST
de
Mannequinchallenge! Benieuwd hoe
geweldig onze poses zijn? Check onze
facebook-pagina ‘BEST Leuven’ en schrijf
meteen woensdag 1 Maart in je agenda!
EBEC is onze ingenieurscompetitie met
twee verschillende categorieën, Case
Study en Team Design. Meer info kan
gevonden worden op onze site of mail ons
op board@bestleuven.eu

Rijmpje
Als het rijmt op oos
Word ik een beetje boos
Als het rijmt op aas
Wordt de spelling van ons mama weer
baas
Het is bruin en krokant
En de pasta ervan is typisch voor ons land
Vraag dat maar aan sinterklaas
Want ik heb het over speculaas
Anoniempje Anoniem
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De voorbije week
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Live Cantus
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Infosessie doctoraat
De Arenberg Doctoraatsschool voor
Wetenschap & Technologie en de Doctoral
School Biomedical Sciences nodigen
jou hartelijk uit op de infoavond over
doctoreren op woensdag 7 december om
19u. in auditorium Jean Monnet, Campus
Parkstraat, Leuven. De infosessie zal in
het Engels worden gehouden.
Wat is de doctoraatsschool? Wat houdt

een doctoraatsopleiding in? Wat doet
een doctorandus eigenlijk? Wat kan ik
verwachten van een promotor?
Antwoord op deze en andere vragen,
krijg je op 7 december vanaf 19u. Nadien
bieden we een drankje en een knabbeltje
aan en kan je alvast nog wat napraten.
Meer informatie en inschrijven kan via:
http://set.kuleuven.be/phd/infoavond.htm

Arenbergbibliotheek
Blokken in Leuven
Tijdens Blokken in Leuven XXL (01/12/2016
- 31/01/2017) verruimt Campusbibliotheek
Arenberg haar openingsuren: weekdagen:
8u30 - 24u00; weekend -en feestdagen:
9u00 - 22u00.
Vanaf maandag 26 december 2016 is
de hele bibliotheek ‘stille ruimte’. Enkel
drank in afsluitbare flesjes is toegelaten
in de bibliotheek. In de cafetaria en de
inkomhal kan je eten en drinken.
Alma voorziet vanaf maandag 5
december 2016 een foodcorner in de
cafetaria. Enkel cash betaling is mogelijk.
Openingsuren foodcorner: ma.-zat. 11u45
– 13u45 en van 14u15 – 19u15; zon. 11u45
– 15u15.

Toegang Celestijnenlaan
De CBA-raad heeft beslist dat vanaf
maandag 21 november Campusbibliotheek
Arenberg niet meer toegankelijk zal zijn via
de toegang aan de kant van de Croylaan.
Het traliehek zal tijdelijk gesloten worden
in een testfase van onbepaalde duur. De

reden hiervoor is dat de in- en uitstroom
van voetgangers en fietsen tot gevaarlijke
situaties leidt, met reeds een aantal
ongevallen als gevolg.
In samenwerking met Technische Diensten
en de Dienst VGM wordt gewerkt aan
een definitieve veilige situatie.

Kladpapier
CBA kan niet voldoen aan de grote vraag
voor kladpapier. Aan de balie worden
cursusblokken (geruit en gelijnd) verkocht
aan €1,50.

Cashless bibliotheek
In het kader van de cashless
bibliotheek vragen wij om voortaan
bibliotheekbetalingen
(maningskosten,
IBL- en documentleverantie, dag- en
jaarkaarten, kladblokken, …) te betalen met
bankkaart of per overschrijving. Hierdoor
hebben we de wisselgeldautomaat
weggehaald. Vanaf 1 januari 2017 is
het mogelijk om ook kosten gemaakt in
andere bibliotheken, cashless te betalen
in eender welke KU Leuven-bibliotheek.

Voor meer informatie zie:
Website: https://bib.kuleuven.be/2bergen/cba
Facebookpagina: https://www.facebook.com/CampusbibliotheekArenbergKULeuven
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Masterkeuzeavond
Ingenieurswetenschappen
Woensdag 7 december 2016, 18.15 u. - 21.30 u.

Wil je meer weten over de masteropleidingen van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen? Kom naar de
masterkeuzeavond.
Je kunt infosessies volgen per masteropleiding:

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

VLITS

ELT

WIT

Doorlopend van 18.30 u. tot 21.45 u.
is er een praatcafé in de foyer van gebouw 200A

Bio-inf:
BMT:
BWK:
CHT:
CW:
ELT:
ENE:
MTK:

Bio-informatica
Biomedische technologie
Bouwkunde
Chemische technologie
Computerwetenschappen
Elektrotechniek
Energie
Materiaalkunde

Nano:
Stat:
VLITS:
WIT:
WTK:

Nanowetenschappen, nanotechnologie
en nano-engineering
Statistiek
Verkeer, logistiek en
intelligente transportsystemen
Wiskundige ingenieurstechnieken
Werktuigkunde

Met vragen over studeren in het buitenland, de lerarenopleiding en ondernemerschap
kun je tot 21 uur terecht bij de informatoren in de foyer van 200A.
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
11
(tijdsduur route circa 25 minuten). Stap af aan de eindhalte.

Ontspanning
IAESTE puzzle
These pictures are taken from students that went on a professional internship with IAESTE
this summer. Can you guess from which countries? To give you a hint, the countries are in
the following list: Germany – China – USA – India – Tunisia – Ecuador – Japan – Brazil
– Kenia - Czech Republic – Colombia – Portugal – Croatia.
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Are you also interested to go on an internship with IAESTE? For more information, check
out our facebook page or our website!
facebook.com/iaeste.belgium.leuven
http://www.iaeste.be
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Nonogram
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Sudoku

Raadsel
Een zelfmoordcirkel is een cirkel waarin de eerste persoon de persoon links van hem
vermoordt, dan vermoordt de volgende persoon de persoon weer links van hem. Zo blijf
je verder gaan tot nog maar 1 iemand overblijft en die persoon pleegt dan tot slot zelf
zelfmoord. Stel dat je jou in zo’n cirkel bevindt met 99 man, op welke plaats moet je dan
staan om als laatste persoon over te blijven. De eerste persoon is nummer 1, de persoon
links van hem is nummer 2 enz.
Stuur je antwoord naar rAAdsel@VtK.be en maak kans op een duo-cinematicket!
Het antwoord van vorige week was ‘Langslaper’. Tinne Briers wist dit en mag haar
duoticket komen afhalen op blok 6.
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quiz :

ING
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e
w
r
e
t
ENIEUR
met Bert Kruisman s

di 13/12 • 20u
MTC
Grote Aula
€3/4 (L/NL)

inschrijven verplicht:
on.vtk.be/ SlimsteIng enieur

