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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (24/3)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Maandag (25/3)
Peignoircantus

‘t ElixIr

20u30 - ...

9u00 - ...

Panters- & Prooiencantus

Waaiberg

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

20u30 - ...

Paters & Prostitueecantus

Zamo

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Dinsdag (26/3)

Woensdag (27/3)
12u45-14u00

VTK Bureau

BOKU 3.22

20u00 - ...

Muurklimmen

Hungaria

20u30 - ...

Piratencantus

Waaiberg

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

20u30 - ...

Punkcantus

Pavlol

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Donderdag (28/3)
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (25/3)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (26/3)

Woensdag (27/3)

Donderdag (28/3)

Vrijdag (29/3)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Studeren studeren studeren. Mijn tussentijdse toets van Marketing komt eraan en
manneke, zo’n handboek leest traag. :p Al een geluk dat het Marketing is en geen Warmteoverdracht of Hydraulica. ;)
Deze week belooft ook weer een klepper te worden. Dinsdagochtend om 7u bevind ik mij
in een fluohesje aan de Tiensepoort om met chronometer, pen en papier auto’s te tellen
en verkeerslichttijden te meten. Hell yeah! Ik vraag me af of dat te combineren gaat vallen
met de 7 cantussen van deze week en dan nog een galaballetje van Ekonomika ook. En
voor de diegenen die dit Bakske al op zondag lezen: vandaag heb ik mijn 100ste cantus
reeds gedaan! :) Van een constante verdeling over de jaren is wel geen sprake, vermits er
een 90-tal de afgelopen 2,5 jaar hebben plaatsgevonden. Oepsie ...
Cheers!
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Groetjes uit Tsjechië!
Marvin (vice@vtk.be)
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Cultuur
VTK wint de Interfacultaire Rockrally, PROFICIAT ATMOSFEER!
Dinsdagavond in het Depot was de spanning te snijden. 8 finalisten van verschillende
faculteiten gaven het beste van zichzelf tijdens hun optreden. De jury was het er over
eens, het niveau lag dit jaar weer een pak hoger dan vorig jaar. De bands lagen allemaal
dicht tegen elkaar, maar er stak er toch eentje uit. En laat dat nu net onze kerels van
Atmosfeer zijn! Proficiat Dieter en Koen, we zijn trots op jullie!
Als je hun nummers nog wilt beluisteren, kan dat via de link www.facebook.com/
Atmosfeer.music.
Inge (cultuur@vtk.be)
ITHAKA 21: Monumental
Van 27 tot 30 maart is het weer tijd voor Ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO.
15 jonge kunstenaars uit verschillende takken stellen hun werken aan jullie voor. Ook
de locatie zelf is zeker een bezoekje waard. Dit jaar is dat Hotel d’Eynatten, Volksbank
en Vlaamse Leergangen in de Muntstraat. Naast de expositie biedt ITHAKA 21 heel wat
randanimatie aan voor de bezoekers. Op woensdag 27 maart organiseren studenten
Culturele studies vanaf 14u00 sessies met jong creatief talent rond omgekeerde
monumentaliteit. Donderdag wordt vanaf 20u00 de avond gevuld met de jazzband Jazz
Studio Quintet ’12 en dj’s van Midnight Ease op Radio Scorpio. Op vrijdagavond 29 maart
nodigen we de dj’s Jam City, Innershades en Bjeor uit om het weekend in feeststemming
te starten. Zaterdag 30 maart sluit het beeldende kunstenfestival af met een lazy saturday
met muziek door Radio Scorpio en rondleidingen door het Leuvens Historisch Genootschap
en eentje voor kinderen. Doorheen de tentoonstelling worden elke dag gratis artistieke
rondleidingen georganiseerd, inschrijven is niet nodig.
Inge (cultuur@vtk.be)

Onderwijs
Studentenbevraging
Beste student,
De Faculteit zoekt deelnemers aan een bevraging over ontwerpen en rapporteren in de
ingenieursopleiding. Met de resultaten van de bevraging hopen we het onderwijs voor
ingenieursstudenten alsook de opbouw van dergelijke vaardigheden te optimaliseren.
Concreet zoeken we een 15-tal studenten uit de derde bachelor, die we graag uitnodigen
op 24 april om 12u40 in de vergaderzaal (lokaal 00.52) van het kasteel. De bevraging zal
niet langer dan een uurtje in beslag nemen en er worden broodjes voorzien voor de lunch.
Studenten die wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden via Laura.Versteele@eng.
kuleuven.be. Gelieve in je e-mail ook steeds je hoofdrichting te vermelden!
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VTK Bureau
Deze week houden we opnieuw een VTK Bureau! Kom en laat jouw mening horen! Het
VTK Bureau gaat door op woensdag 27 maart om 12u45 in lokaal BOKU 03.22 (gebouw
bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór dinsdag 12u00 om een gratis broodje en
drankje bij de vergadering te krijgen. De agenda en het verslag van vorige vergadering
worden op het bureau uitgedeeld.
Daarnaast willen we een oproep doen om de bevraging over de ECTS-fiches en
luchtkwaliteit in de leslokalen tegen dan in te vullen. Deze is op de website terug te vinden
onder de naam “Vragenlijst VTK Bureau”.
Tot dan!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Fakbar
Après Party’s
Deze week beginnen we met de FakIr wedstrijd van het 2e semester. Probeer elke dag
je zwaar bier te komen drinken en krijg een punt. De mensen met de meeste punten na 4
weken krijgen mooie prijzen. Dit semester houden wij onze FakIr op Saison 1858 van de
Bocq brouwerij. Aangezien het cantusweek is hebben wij geen speciale feestjes gepland,
maar we zorgen er wel altijd voor dat we open zijn voor de cantus afterparty’s!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Het is alweer de laatste week voor de paasvakantie. Wij hopen even hard met jullie mee
op een beetje mooier weer, maar het Theokot is nog steeds overdekt, dus geen reden om
niet af te komen en je hongerige maagje te vullen met onze broodjes. De keet is open,
met een nieuw broodje van de week, dus rep u naar de gewelven der gebouw 337.01
Thermotechnisch Instituut, onder de burgies beter gekend als het Theokot !
Theokot (theokot@vtk.be)

Varia

Jas Verloren
Op woensdag tijdens de Duvelnight is mijn jas verdwenen in ‘t ElixIr. Het gaat om een
rode stoffen jas van Mango, voering binnenin is reeds lichtjes versleten en er mist een
knoop. Als iemand deze per ongeluk heeft meegenomen, zou ik het appreciëren als hij
wordt teruggebracht naar onze geliefde fakbar.
Hannelore
Dansvoorstelling Modaté
Begin dit academiejaar werd Modaté opgericht (de danscompagnie van de KU Leuven).
Na twee auditiedagen werden 20 dansers geselecteerd om hiervan deel uit te maken
waarvan wel 3 VTK’ers!
Na heel veel repetities zal op dinsdag 16 april ons debuutoptreden plaatsvinden.
Kom dus zeker allemaal kijken en geniet van een mooie show!
http://www.facebook.com/events/224520994355353/?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Modat%C3%A9/445665418831764?fref=ts
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YERA recruteert bestuursleden
YERA (Young Energy Review Association),
vorig jaar opgericht als denktank voor
masterstudenten omtrent energiethema’s,
zoekt opvolging.
Ben jij gepassioneerd door energie en
bereid je kennis te gebruiken om onduidelijkheden in pers en publieke opinie op te helderen
met artikels, debatten en organisatie van activiteiten? Dan is een bestuursfunctie bij YERA
een uitgelezen kans! Je maakt deel uit van jonge ingenieurs die niet bang zijn zicht te
profileren met gefundeerde meningen en ondernemerschap. We zijn voornamelijk op zoek
naar studenten die volgend jaar hun laatste masterjaar afleggen, maar gemotiveerde 1e
masters zijn ook zeker welkom om te appliceren.
Stuur voor 15 April je CV en een korte motivatie door naar hr@yera.be. Voor meer
informatie kan je terecht op onze site: www.yera.be.
Hopelijk kunnen we je snel verwelkomen in ons team!

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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 7
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Drie vrienden gaan naar een hotel en nemen een kamer voor € 30,-.
Ze betalen elk € 10,- aan de hotelmanager en gaan naar hun kamer.
De hotelmanager beseft ineens dat het woensdag is; dan geldt er een korting van € 5,- dus
kost een kamer maar € 25,-.
Hij stuurt een kamermeisje naar boven om de € 5,- aan de vrienden terug te geven.
Zij heeft echter geen idee hoe dat in drie te delen dus steekt ze € 2,- in haar zak en geeft
de vrienden elk € 1,- terug.
Dit betekent dat de vrienden nu elk € 9,- betaald hebben; een totaal van € 27,-.
Het kamermeisje heeft € 2,- in haar zak, samen is dit € 29,-.
Waar is nu die ene Euro gebleven?
Lauren (raadsel@vtk.be)
Bakske Week 7 - p. 7

p. 8 - Bakske Week 7

