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Het Bakske
Beste lezer

Deze week kom je eindelijk te weten wie de spannendste decaan verkiezingen in
decennia wint, tijdens Revue. Je kan ook komen genieten van een pintje tijdens
de 24 uren van de fak (van dinsdag 22u tot woensdag 22u). Als je uitgelachen en
-gefeest bent van deze topvoorstelling en fakbeleving kan je daarna je hersenen
aan het werk zetten tijdens de EBEC Challenge, of op de VTKwis!
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Praeseswoordje
Just do it.
In 1977 werd Gary Gilmore tot de dood veroordeeld, nadat deze
straf in de Verenigde Staten terug werd ingevoerd. Wanneer Gary
naar zijn laatste woorden werd gevraagd, antwoorde hij: “Let’s do it”.
Gary’s laatste woorden zijn nog altijd merkbaar in ons straatbeeld. Het
toeval wil dat het advertentiebureau achter Nike het verhaal van Gary nooit
vergeten is. In 1988 werd hun slogan “Just do it”, gebaseerd op onze criminele
vriend zijn laatste woorden.
Met de juiste laatste woorden kan je eeuwig leven. Nike zou nooit ‘voor mij
een kleine rond wit gesneden alstublieft’ als slogan gebruiken. Best even over
nadenken dus.
Ja beste leden, nu we onze jobfair gehad hebben, en ons leven in zijn plooi
zit, moeten we vooruit denken. Want binnen enkele jaren lopen er kleine
pagadders rond en bereidt onze wederhelft ons lievelingseten (of we doen het
zelf #modernisme). Dan zitten we in een eeuwige spiraal van werken, stress
en slaapgebrek. En dan is ons enig vooruizicht nog de nabijkomende verlangende dood. Nu het nog kan, geniet van de studententijd.
Just do it.

Vicewoordje
De jobfair is weer gepasseerd en hopelijk zijn er veel studenten van straat geraakt. Zelfs ik, zonder enig hoger diploma heb een paar opties voor een stage
bijeen gescharreld. Ik vraag mij dan ook af wat de topstudenten voor aanboden
gekregen hebben van die HR mensen. Naast jaloers te zijn op de topstudenten,
benijd ik ook de cw'rs. Ik heb er zien nadenken over hoe ze thuis geraken met
alle gadgets die ze gekregen hebben. Dan kijk ik toch maar wat zielig naar men
powerbankje.
Hoe stresserend de jobfair ook was, de komende dagen worden nog meer
stressen voor mij, want Arno en ik maken onze intrede op de revue!
Naast de geweldige acteurs van revue en Arno zijn speech vaardigheden gaan mijn acteursprestaties verbleken. Ik hoop daarom dat jullie mij massaal komen aanmoedigen (of uitjouwen).
In ieder geval, geniet van de show en geniet van deze week!

De griep was in het land de afgelopen maand.
Om de zieken onder jullie te troosten zijn hier alvast een
paar ziektes waar jullie (hopelijk) geen last van hadden.

Vreemde
ziektes

• Boanthropy: een psychologische stoornis die mensen doet
geloven dat ze een koe (of ander soort rund) zijn.
• Alien-handsyndroom: een neurologische aandoening, waarbij iemand bewegingen en handelingen uitvoert met zijn/haar hand zonder hier controle over te
hebben. Hun hand leidt een eigen leven.
• Buitenlandsaccentsyndroom: een medische conditie waarbij spraakvervorming
optreedt, zodat het lijkt alsof mensen opeens met een ander accent spreken
(bijvoorbeeld van een plaats waar ze nog nooit geweest zijn).
• Aquagenic urticaria: mensen die dit hebben zijn allergisch aan water.
• Alice In Wonderland Syndroom: patiënten met het Alice in wonderland syndroom hebben het gevoel dat hun lichaam of omgeving verandert terwijl dit niet
zo is.
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Theokot
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22U - ...
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12U30-14U

22U - ...
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10U30-14U30

12U30-14U
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Donderdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

MA 12: International Villain Cantus | Recup | Deuren: 20u00,

Io Vivat: 20u30 | €12

Zoals de maan, heeft elke mens een donker kantje. Op maandag 12 maart vindt
er een conventie der schurken plaats ter Recup. Dus kom massaal in je slechtste
zelf om samen te genieten van een pintje, wat gezang en kwaadaardig gelach.
Afwezigen zullen het zich beklagen omdat zĳ onze slechtheid ter levende lĳve
zullen ondervinden…

MA/DI/WO 12/13/14: Revue: Iedereen Decaan | OPEK | 20u00
De voorstellingen van Revue zĳn helaas al uitverkocht. Moest je toch nog een
kaartje willen bemachtigen kan je altĳd met goede hoop een berichtje in het
evenement op facebook posten, misschien zĳ n er nog verwarde zielen die hun
agenda toch niet zo goed kunnen beheren als ze dachten. Als jĳ een van deze
verwarde zielen bent en een kaartje op overschot hebt mag je dit melden in de
facebookgroep of een mailtje sturen naar g3@revue.vtk.be, dan zorgen wĳ dat
je kaart in goede handen terecht komt. Aan iedereen die zĳn agenda wel op orde
heeft en er snel genoeg bĳ was: Weze welkom op de receptie ter ere van het
20-jarig bestaan van ESAT:

WO 14: EBEC Challenge: Team Design | C300 (Dept WTK) P&O
Rooms | 16u30 | Free Registration: www.bestleuven.eu/ebec |
More info: fb-page: “EBEC Challenge Team Design”

Are you the kind of person that can build a house using only dry spaghetti sticks,
duct tape and your cursus Mechanica I? Can you repair your bike so well that
Velo looks at you with envy? Are McGyver, Mythbuster and/or A-teamer your
middle names?
Then the Team Design competition is something for you!
Use basic materials to build a prototype that satisfies this year’s problem as
best as possible. Points for creativity, durability and performance!
There is only room for 1 team of 4 people left, so be quick!
See you there!

DO 15: Summer Course Motivation Letter Tips & Tricks
(with free croqueskes) | BOKU 03.10 | 12u30-14u00
Summer Course application are almost closed (DL 18/03!).
Do you have your ideal destination in mind, but are you missing that
Shakespearean touch, that stroke of genius, that bit of inspiration to write
a Motivation Letter that will stand out?
We’ll help you out with some examples of previous successful
letters, some do’s and don’ts, a bunch of BESTies to answer all of
your questions, and of course FREE CROQUESKES.

Events

BEST COURSES
ON TECHNOLOGY

Gdansk, Poland

Cluj-Napoca, Romania

Warsaw, Poland

Aveiro, Portugal

“Would AI lie to you?”
30.06-11.07

Bratislava, Slovakia

“The Dark Side of the
Moon”
16.07-25.07

“Data Science: How to

Lund, Sweden

“Creating the HealthTech of
Tomorrow”
09.07-18.07

“They say disabilities,
We say possibilities”
03.06-12.06

“Call the polys”
01.07-08.07

Almada, Portugal

Vinnytsia, Ukraine

Gothenburg, Sweden

“SustainDustry: Go green or
go home”
01.07-08.07

“Graphene Technology Cutting it Close”
10.06-16.06

Aachen, Germany
“RoBros: Man's Next BEST
Friend”
11.06-24.06

Brno, Czech Republic
“Design your device and let
it work, baby!”
18.06-27.06

Copenhagen, Denmark
“When You Look into the

Reykjavik, Iceland

Brasov, Romania
“Aircrafts:There's no ﬂying
without wings”
01.07-10.07

Liege, Belgium

“Bohemian WEBsody”
27.06-07.07

Zaporizhzhya, Ukraine
“I've got the power. The
Energy Power!”
27.06-05.07

Bucharest, Romania
“A Tissue for Your Issue”
28.06-08.07

Isparta, Turkey
“SPARTAN: The Last
Energybender”
29.06-08.07

Madrid, Spain
“CAD Wars: The last 3D
Printer”
30.06-09.07

Chania, Greece

Istanbul, Turkey

Coimbra, Portugal

Iasi, Romania
“There's no place like the
home you design”
10.07-20.07

Ljubljana, Slovenia

Leuven, Belgium

Belgrade, Serbia

“Hack Me Baby One More
Time!”
02.07-12.07

“Make Tech Alliance with
Data Science”
12.07-21.07

“WoW World of Woodcraft”
04.07-13.07

Ghent, Belgium
“AI have a dream”
04.07-13.07

Lodz, Poland
“Connect'em All! Internet of
Things”
05.07-14.07

Podgorica, Montenegro
“The blockchain digital
revolution”
07.07-14.07

Timisoara, Romania
“Timisoara aCADemy!”
08.07-14.07

“Wake up, Neo, you're in
the urbanistic world”
20.07-30.07

“From Space to Drones: a
“Charlie Bit My Coin”
synergy for Earth Observation”
20.07-29.07
10.07-20.07

“Kevin the biomechanist, the
cyborg of tomorrow!”
02.07-10.07

Black Mirror Who Is Looking
Back?”
Louvain-la-Neuve, Belgium
23.06-02.07
“Once upon a time 2.0 :
Novi Sad, Serbia
Transmedia Storytelling”
“Rhythm of the algorithm”
02.07-12.07
24.06-02.07
Chisinau, Moldova

Skopje, Macedonia

“Made in Portugal”
09.07-15.07

“Technology, take the wheel!”
11.07-18.07

Brussels, Belgium
“Measure your power:
Understand the electricity
of your body!”
12.07-21.07

Vienna, Austria

“From Wheel to Real:
A Car's Adventure”
21.07-31.07

Rome, Italy
“INDUSTRY 4 Dummies:
A guide to the next
generation industries”
26.07-01.08

Messina, Italy
“SSS: Seismic Structural
Safety”
30.07-07.08

Uppsala, Sweden
“Synthesize your planet
now, come on!”
31.07-08.08

“Fantastic ﬂows and how to
simulate them”
12.07-22.07

Prague, Czech

Madrid, Spain

Budapest, Hungary

“Luke, I'm your Hacker”
14.07-23.07

Patras, Greece
“The Teaching Factory
Concept: Making the Car
of Tomorrow”
14.07-23.07

“Czech in and Space out!”
18.08-27.08
“E.T. - the Electrical
Transportation”
22.08-29.08

Ankara, Turkey
“Let's get Digital : Artiﬁcial is
the New Black”
27.08-06.09

become a data wizard”
28.08-06.09

BEST COURSES
ON CAREER
RELATED SKILLS
Gliwice, Poland
“I magination - career is
your creation!”
05.07-15.07

Tallinn, Estonia
“Psyche of the bEST:
mind your own business”
17.07-26.07

Porto, Portugal
“Stop! Think! Lead!”
24.08-04.09

BEST SYMPOSIUM
ON EDUCATION
Krakow, Poland
“The power of educationoverthrow the wall and
build the better tomorrow”
09.07-20.07

Lisbon, Portugal
“Ready, STEM, Go!”
01.08-12.08

Aalborg, Denmark
“Back to the future of
education!”
03.08-12.08

D!
N
I
M
R
U
O
Y
GROW

Groningen, Netherlands
“Learning from Nature's
Tricks”
15.07-21.07

DO 15: VTKwis 2 | MTC | 20u00
Het is zover: tĳd voor de tweede quiz van het jaar, u gebracht door VTK Cultuur.
Tal van toffe vragen en gigasuperawesomecoole prĳzen staan op jullie te wachten!
Maximaal 40 teams van 3 a 4 personen kunnen deelnemen.
Inschrĳven: dinsdag 13 maart @Theokot 13u-14u

ZO 18 - MA 19 maart: YERA goes Tsjernobyl | PrYpiat, OeKraÏne

| €510

Wil je met je eigen ogen zien of de beruchte mythes al dan niet waar zĳn? Wil
je gewoon een originele uitstap? Of ben je benieuwd om de scenes van die ene
film of game eens in het echt te zien? Ga mee naar Tsjernobyl op 18 en 19 maart!
Gedurende twee dagen bezoeken we diverse plaatsen in de exclusion zone, de
sinds 1986 ontruimde stad Pripyat alsook de controlekamer van de reactoren die
nog doorwerkten tot het jaar 2000.
Meer info en inschrĳving: http://www.yera.be/event/yera-goes-tsjernobyl/.

Jobfair

Berichten

Cantusweetje –Werkgroep
Cantus

Commilitones
Vorige week ging het over de dove van Beethoven, deze week om
in thema te blijven over Loch Lomond, een lied dat gepaard gaat met
uitbundige gebarentaal. Een eerste opmerking is al dat het een Schots lied
is voor een keer. De codex maakt ons direct de Schotse uitspraak gemakkelijk
door de d in Lomond (die normaal niet wordt uitgesproken) te vervangen door
een afkappingsteken. Voor wie een beeld wilt hebben van waar Loch Lomond
ligt, zo’n vijftien kilometer ten noordwesten van Glasgow en wie nog een nutteloos weetje wilt, Loch Lomond betekent meer van de iepen.
Interessanter dan de afkomst van het afkappingsteken is de betekenis van de
tekst, al helemaal wanneer er meerdere interpretaties zijn. Vooral wat bedoeld
wordt met de high en low road is niet duidelijk en waarom de geliefden elkaar
nooit meer zouden zien. De simpelste verklaring is dat een van de twee is
overleden en in het hiernamaals, de low road, wacht op het weerzien terwijl de
andere de lange weg van het leven moet volgen. Loch Lomond, de plek waar ze
elkaar liefhadden is dan een metafoor voor waar ze elkaar zullen terugzien.
Een andere verklaring is dat het lied gaat over rebellen tijdens de Jacobitische
opstand van 1745 van de Schotten tegen de Engelse kroon. De een zou geëxecuteerd zijn geworden en zijn hoofd op een staak naast de hoofdweg, de high
road worden geplaatst terwijl zijn wapenbroeder of vriendin terugkeerde langs
een andere weg, de low road. Nog een andere verklaring gaat dan weer over het
Schotse bijgeloof dat elfen de doden naar hun thuisland vervoeren, mogelijks
onder de grond terwijl de andere de weg over het Schotse gebergte naar huis
moest volgen.
Laten we drinken op die bonnie, bonnie banks, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Spelletjes
8-3-2018

BinairePuzzel.net

Binairo

Raadsel van de week
Er ligt een dode man in het midden van een veld. Rondom hem is niets te zien,
ook geen voetsporen. Er ligt een ongeopend pakje naast hem. Hoe is hij gestorven?
Hint: Toen hij in het veld aankwam, wist hij dat hij ging sterven.
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be.
Dit jaar schreven 1530 studenten zich in voor de Jobfair. Brecht Van Steenweghen zat er met een gok van 1522 het dichtste bij 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 http://www.binairepuzzel.net/printdagpuzzel.php?id=2866&grootte=4
volgende editie!

