Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 9: 20 november 2017 - 16 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Allerliefste lezertjes
Een nieuwe week is weer aangebroken in het leven zoals het is: De Student
Het belooft opnieuw een woelige week te worden vol dansjes, pintjes en
jammer genoeg ook af en toe boekskes.
Woensdag hebben jullie de kans de stage van je leven te versieren, laat deze kans
dus zeker niet liggen! Niets voor jou? Geen nood, team cultuur staat donderdag
voor je klaar om de zotste quizvragen te stellen.
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

23u00 Happy Hour

MAANDAG

19u00 Cantusconvent Foyer Computerwet.
20u00 Info Laatstejaarsreis Aula 2e hfdwet

DINSDAG

20u30 Lopen met VTK
22u00 Logi kaapt de fak

WOENSDAG

16u00
17u00

Internship Fair Foyer Computerwet.
VTK Afterworkparty
TTI & Theokot

DONDERDAG

19u30

VTKwis

VRIJDAG

19u30

Familie & vriendencantus

‘t ElixIr

Blok 6
't ElixIr

Grote Aula MTC2 00.10
Waaiberg

Praeseswoordje
Studenten
In mei ’68, nu bijna 50 jaar geleden, kwamen er in verschillende landen massaal studenten op straat. De in Frankrijk ontstane
protesten draaiden vooral rond het ongenoegen over de verouderde
maatschappij. In België staakten studenten massaal als protest tegen de
Franstalige invloed in de universiteit. En door die helden hebben we nu een
Nederlandstalige KU Leuven.
Studenten kunnen iets in beweging zetten. Samen zijn we met zo’n 50.000
om ervoor te zorgen dat verandering mogelijk is. Dat we onze stem kunnen
uiten. En zeker in Leuven – de mooiste studentenstad - moet dat mogelijk
zijn. Er zijn belangrijke discussies bezig aan onze faculteit en onze universiteit.
Discussies voor iedere student relevant, denk maar aan de herindeling van
het academiejaar of een bachelorhervorming, zie dus dat je erbij bent als de
studentenstem gehoord moet worden.
Omdat het een serieuze praesestekst is, ook nog dit
om het evenwicht te bewaren: Kak, pis, fazant,
ik heb die bus kapot gemaakt, ikke nie denke, Viva de Romeo’s!
Arno

Vicewoordje
Liefste leden
Eindelijk nog eens een authentiek vice tekstje, hoera! De deadlines van
vorige week zijn maar lichtjes overschreden, net zoals ik de deadline voor
bakske tekstjes elke week maar lichtjes overschrijd. Een van de belangrijkste
eigschappen die een uitsteller dan leert, is om op zeer korte tijd veel tekst
schrijven die niet veel inhoud omvat, maar toch de indruk wekt van betekenis
en volume. Helaas zijn proffen erin getraind om die hete lucht te doorprikken
en leidt al dit laattijdig geschreven materiaal meestal niet tot al te hoge punten. Gelukkig voor mij staan bakske tekstjes niet op punten en het enige wat ik
hier mee verspil is jullie kostbare tijd. Behalve natuurlijk als ik schrijf over de
pleuronectiformes, want wie maakt er nu niet graag tijd vrij om iets bijleren
over de geweldige platvis. Voor de rest wil ik mij excuseren voor deze vrij
inhoudsloze tekst en beloof ik om volgende week te proberen iets van
waarde te schrijven, of wie weet stel ik dat nog even uit.
Pieterjan

Ons eitje onder de loep !

Weetjes

ns

Ben jij ook zo verzot op eieren? Hoe heb je ze het liefst?
Roerei, hardgekookt ei of een gepocheerd ei? In ieder geval
vandaag kom je dingen te weten over deze vloeibare substantie in een
schaaltje, die je stoutste dromen overtreffen! Lees en ontdek!

...

1) Het verschil tussen bruine en witte eieren heeft niets te maken met de kleur
van de pluimen van de kip, wel met die van de oorlellen. Kippen met rode oorlellen leggen bruine eieren, kippen met witte oorlellen witte eieren Een verschil in
smaak is er niet.
2) Elk ei heeft dezelfde proporties, namelijk een derde eierdooier op twee derde
eiwit.
3) Het kleinste ei ter wereld wordt gelegd door de kolibrie en weegt slechts 0,5
gram. Het grootste ei weegt zo'n 2 kg en staat op naam van de struisvogel.
4) Om de versheid van een ei te testen, legt u het in een glas water: als het naar de
bodem zakt, is er geen probleem; als het komt bovendrijven, is het niet meer vers.
5) De schaal is zeer poreus: bewaar eieren dus nooit naast vis, kaas, knoﬂook of
andere sterk geurende
voedingsmiddelen.

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

12U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Dinsdag

10U30-14U30

12U30-14U

22U - ...

Woensdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Donderdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

MA 20: Infomoment laatstejaarsreis

				

Aula van de Tweede Hoofdwet | 20u00

Op maandag 20 november zal het laatstejaarsreisteam voor jullie een infosessie
geven over de laatstejaarsreis naar India tijdens (en na) de lesvrije week. Het
evenement zal doorgaan in het Thermotechnisch instituut, aula van de Tweede
Hoofdwet (TI 01.02), boven het Theokot en zal van start gaan om 20u.
Er zal eerst een presentatie gegeven worden over het concrete programma dat
gekozen werd, waarna wij naar best vermogen jullie prangende vragen zullen
beantwoorden.

MA 20: Cantusconvent 2 | 't ElixIr| 19u00 - 22u00
Wegens groot succes van cantusconvent 1, voor de mensen met weinig/geen
cantuservaring. Heb je geen zin om een blauwtje te lopen op de volgende
cantus? Klap jij toch altijd weer in je handen? Een ideaal moment om je
cantusvaardigheden wat bij te schaven met tips van ervaren cantussers.
Speciaal voor mensen met minder dan 5 cantussen op hun palmares of ervaren
cantussers die nieuwe corona mee willen opleiden.
De plaatsen zijn beperkt en er is een laatste verkoopmoment maandagmiddag
zelf vanaf 12u30 in het Theokot. Bier €5(Lid)/€7(Niet-Lid) en water €2/€3. Deuren
om 18u30 - Tot dan!

Events

DI 21: Logi kaapt de fak | 't ElixIr| 22u00
Logistiekers aller leuven, verenigt u. Haalt uw marcellekes en uw werkbroeken
boven. Want komende dinsdag kapen wij fakbar ‘t ElixIr! Gewapend met een
tripel van Le Fort en/of Karmeliet in de hand en een barbecuevleeske in de
andere trekken wij ten strijde.
We spreken af om 22u aan fakbar ‘t elixIr. Tripel Le fort zal verkocht worden aan
€1,20, Tripel Karmeliet aan €1.50. Barbecuevleeskes zijn volledig gratis!
Zij die volledig in werkkledij zijn = Werkbroek EN Marcelleke, krijgen een gratis
consumptie!

WO 22: Internship Fair
Foyer Computerwetenschappen | 16u00 - 21u00
Ben je een derde bachelor- of eerste masterstudent en wil je volgende zomer
een bedrijfsstage opnemen? Of wil je gewoon ontdekken welke mogelijkheden
er op dat gebied zijn? Dan verwachten we jou woensdag zeker in de foyer van
computerwetenschappen!
Daar verwelkomen we enerzijds stageverantwoordelijken van de departementen
en anderzijds een aantal bedrijven die interessante stageplaatsen aanbieden. Er
zullen ook internationale stages aangeboden worden door IAESTE. Zo kan jij in
een optimale setting op zoek gaan naar de internship van je dromen. Be there or
be not a stagiair! ;)

WO 22: Workshop: How to Write a Motivational Letter?
ELEC B91.200| 13u00

Een motivatiebrief, hoe begin je daar nu best aan? Met enkele simpele tips
kunnen wij je helpen om meteen gemotiveerd over te komen en jouw leuke
persoonlijkheid in de verf te zetten! Deze kennis kun je dan toepassen om te
appliceren voor één van de vele BEST Spring Courses op talrijke plaatsen in
Europa, hierover meer informatie op:
https://www.best.eu.org/courses/welcome.jsp

WO 22: VTK Afterworkparty | TTI & Theokot| 17u00
VTK en de Alumni ingenieurs KU Leuven organiseren samen een heuse
afterworkparty. Dit voor zowel de afgestudeerde ingenieurs als de vriendjes en
curieuze studentjes, met gratis toegang.
Het Theokot omgevormd tot lounge, terwijl het Thermotechnisch instituut
dan weer een dansvloer wordt. Ideale plaats om te komen genieten van een
hapje en een drankje, tussen de reeds afgestudeerde ingenieurs, assistenten
en professoren. Kom een gezellig babbeltje doen of danske placeren op de
allereerste editie van de heuse VTK Afterwork party!

WO 22: Bob de Bouwer Cantus | Doc's bar| 20u30
Haal jullie mooiste zangstem en origineelste Bob de Bouwer-outfit uit de kast:
wij gaan cantussen!! Statix nodigt hiervoor graag iedereen (zowel bouwkundigen
als niet-bouwkundigen) uit op woensdag 22 november in Doc’s Bar.
Sloopwerken de Beucker stuurt hiervoor zijn beste bouwers. Niemand minder
dan Lukas De Backer en Jurgen Daenen zullen er samen met ons een geweldige
cantus van maken, nou en of!
Prijs: €10 (bier)/ €5 (water)
Deuren: 20u00
Io vivat: 20u30

Events

Sushi-Workshop

VTK
BLOEDSERIEUS

Sushi-Workshop

DO 23: VTKwis 1 | Grote Aula MTC2 00.10| 19u30 | €4 per ploeg
Heb je zin om je te bewijzen tegenover je medestudenten? Of gewoon enorm
veel goesting om eens een avondje gezellig te quizzen?
Houd dan donderdag 23 november zeker vrij en kom mee quizzen op de eerste
VTKwis van het jaar! De presentatoren van dienst zijn ons eigenste praeses-vice
duo. Uiteraard vallen er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen.
Inschrijven kan in het theokot op donderdag 16/11 en maandag 20/11 telkens van
12u30 tot 14u.
Let op de quiz begint om 20u00 stipt!
Met vragen mag je altijd mailen naar cultuur@vtk.be
Gelieve geen eigen eten of drank mee te nemen. Wij bieden alles aan aan zeer
democratische prijzen!

VR 24: Familie & Vriendencantus | Waaiberg | 20u30 | €11/15 €4/6
De tijd is weer aangebroken om te zien wie van de familie het best kan zingen
en drinken! De beruchte familie- en vriendencantus staat voor de deur dus pak
de mama, papa, zus en broer mee op 24 november naar de waaiberg! Elk VTK lid
mag 2 niet-leden meepakken tegen ledenprijs. Ticketverkoop vanaf maandag 20
november elke middag in het theokot!

DI 28: Livecantus | Waaiberg | 20u00 | €11/€15 €4/€6
Altijd al eens willen cantussen onder begeleiding van de professionele
muzikanten van Revue? Grijp dan nu je kans en kom naar de enige echte
Livecantus. Dit jaar volledig in DISNEY thema! Kom verkleed als je favoriete
Disney held en krijg €1 korting op je ticket! Tickets worden vanaf dinsdag 21
november verkocht elke middag in het Theokot.

DI 28: Scrum Workshop: Powered by Altran | 200A 0.144 | 20u00
Al vaak het gevoel gehad dat je bij groepswerken vlotter zou kunnen
samenwerken?
Dan is de Scrum-methode iets voor jou! Scrum is een manier voor teams om
samen te werken om een (software of hardware) project te ontwikkelen.
Scrum biedt een klein aantal regels die net voldoende structuur creëren
voor teams om hun innovatie te kunnen richten op het oplossen van
wat anders een onoverkomelijke uitdaging zou kunnen zijn.

Events

Tijdens deze workshop zal een expert van Altran je de concrete
stappen en regels aanleren zodat al je groepswerken in de
toekomst aangenamer efficiënter en effectiever zullen
verlopen.

Werkgroep Cantus
Cantusweetje

Berichten

Commilitones
De codex is naast een handig excuus om eens goed te drinken ook
een prachtig museumstuk vol oude volksliedjes, van eigen én ander land.
Een van zulke liedjes gaat over een vrouw die ook haar eigen internationale
feestdag heeft, niemand minder dan Molly Mallone, de bekende fishmonger van
Dublin. Volgens de legende verkocht ze daar haar ‘Cockels and Mussels’ (kokkels
en mosselen) tot ze op een dag stierf van de koorts, waarna haar geest er is
blijven dwalen en ook nu nog op een mistige avond het geluid van haar viskar op
de kasseien kan worden gehoord.
Hoewel Molly Malone maar een simpele visverkoper was, is ze tot op de dag van
vandaag nog steeds bekend en de reden daarvoor is af te leiden van het standbeeld dat in haar herinnering is opgericht. Het standbeeld heeft opvallend grote
borsten, zo zou het mooiste meisje van de stad ‘s nachts nog een bijverdienste
als prostituee gehad hebben. Daarom is typhus die ze bij een klant zou hebben
opgelopen een andere mogelijke oorzaak voor haar overlijden en bestaat er enig
mysterie over haar dood.
Tot op de dag van vandaag bestaat er nog steeds geen zekerheid over haar
bestaan. Zoals dat gaat met folklore wordt er uiteraard beweerd van wel, ten
tijde van het duizendjarig bestaan van de stad werd aangekondigd dat het doopregister met overeenkomende naam en sterftedatum was teruggevonden. Omwille van haar populaire naam is er echter geen echte reden om aan te nemen
dat het om dezelfde Molly gaat. Misschien goed ook, zo hoort het met folklore.
Op Molly Malone, commilitones! Dat we nog lang Cockles and Mussels mogen
roepen!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

MTM overspoeld met kabouters
- Heverlee - Vreemde taferelen vinden plaats op het departement materiaalkunde. De afgelopen weken zijn
er al vaak kabouters van alle uithoeken
van de wereld gespot. Ze spreken een
onbegrijpelijk taaltje en sommigen een
primitief Engels.
MTM wijst met een beschuldigende vinger naar het departement Elektrotechniek. Ze vermoeden dat deze
kabouters afkomstig zijn van het portaal, waarvoor nog steeds geen uitknop
bestaat.

Het departement Elektrotechniek ontkent hun verantwoordelijkheid niet,
maar wijst wel op de mogelijke voordelen van deze nieuwe studenten.
Tenslotte is dit bevorderend voor
de diversiteit van de faculteit.
MTM voert ondertussen het nodige
juridische
onderzoek
om
deze
vreemde wezens uit te wijzen,
aangezien het onethisch is om ze
gewoon terug door het portaal te
smijten. We houden u op de hoogte
over verdere ontwikkelingen over het
portaal en de neveneffecten ervan.

Droedels!!! hohoho...

Op deze afbeelding zie je 28 punten, probeer 7 vierkanten te vormen, let op je mag
elk punt maximaal 1 keer gebruiken en alle punten moeten gebruikt zijn.

Spelletjes

Spelletjes

It's Sudoku-time
Vul met een paar vriendjes/vriendinnetjes om ter eerst
deze sudoku in! Plezier gegarandeerd!

Raadsel van de week
Deze week een raadseltje voor de wiskunde bollebozen onder ons!
Maak het getal 99 door alle cijfers (0-9) te gebruiken en maximaal 1 soort
symbool ( / , * , + , - ....) te gebruiken. Veel succes!!!
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac waardebon!
Vorige week stuurden Eva Broeders, Jeroen Christiaens en Arne Baeyens ons een
geniale selfie op samen met de oude gietoven, een monument tussen MTM en
theokot. Als beloning mogen ze hun Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Schattenjacht:
Gezocht...
EN...
Gevonden!

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 volgende editie!

SMART CITIES,
WISE CITIES?
Debatavond
Organisatie:
Groep W&T KU Leuven

woensdag 22 november 2017
om 19.30 u.
MTC2 Grote Aula
Sint-Michielsstraat 6, Leuven
Sensoren en big data worden gepromoot om het
stedelijk landschap te optimaliseren inzake mobiliteit,
energievoorziening, ruimte, ecologische impact, …
Is dat wel zo?

Moderator:
Annemie Geeraerd, Afdeling MeBioS,
Departement Biosystemen &
Ethics@Arenberg, KU Leuven

Wat zijn de voordelen voor arme en rijke stedelingen? Wat
geven ze op in ruil? Wat zijn de beste manieren om een stad
te optimaliseren? Organiseren we dit centraal en top-down
of decentraal en bottom-up? Tijdens het debat proberen we
een antwoord op dergelijke vragen te geven.

Sprekers:
 Prof. Zef Hemel, Wibautleerstoel
Universiteit van Amsterdam
 Prof. Sidharta Gautama,
i-KNOW Universiteit Gent
 Prof. Pieter Ballon,
imec-SMIT,VUB
 Prof. Andrew Vande Moere,
Research[x]Design - KU Leuven

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.
Voor meer info en inschrijvingen:
https://set.kuleuven.be/ethiekweek/2017

Aansluitend receptie in de Jubileumzaal

