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Het Bakske
Beste lezer
Welkom in de spannendste week van het semester, want het is namelijk weer
verkiezingstijd. Eén serieuze en twee lolploegen laten alle remmen los en gaan
full potato om via coole activiteiten en veel gratis stuff jouw stem te winnen.
God I love democracy...
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

22u00 Happy Hour

MAANDAG

12u00

Kiesweek

Plein voor Alma 3

DINSDAG

12u00

Kiesweek

Plein voor Alma 3

WOENSDAG

10u00

Kiesweek

Plein voor Alma 3

DONDERDAG

12u00

Lolploegen

Plein voor Alma 3

‘t ElixIr

Kandidaat Praeseswoordje
Nog net voor het verlopen van de deadline van deze druk
Schrijf ik voor jullie mijn eerste openingsstuk
Gewoon iets rijmend en actueel
Niet zoals bij de kandidaat vice, vulgair en seksueel
Ik ben afgelopen week in heel wat stinkende aula’s op lesbezoek geweest.
Maar ja wat wil je ook met zo’n worstenfeest.
Tijdens de afgelopen week hebben jullie onze ploeg wat beter leren kennen
En jullie met onze goodies laten verwennen
Knorr potjes met tomaat mozzarella waren mijn favoriet
De spetterpoep achteraf was dat echter niet
En die lekkere drankjes, die je zo naar binnen giet
Check zeker nog eens ons programma op invincible.vtk.be
En pik volgende week een frietje en gadget mee
Het wordt zeker en vast een memorabele week over de hele lijn
Al zal het natuurlijk wel zonder “Timtation” moeten zijn
Vincent
Kandidaat Praeses

Kandidaat Vicewoordje
Elke eerste keer doet natuurlijk herinneringen opborrelen naar andere eerste
keren. De trillende benen, de brok in de keel en de spontane vorming van
bruine strepen in de onderbroek zijn dan ook niemand onbekend. Maar één
eerste keer blijft natuurlijk elke adolescente man bij. Die jonge knaap, die zijn
teentjes in het water dipt, die zich voor het eerst in vochtige regio’s begeeft
waar hij anders nooit kwam, die jonge knaap waarin we ons allemaal herkennen. Die niets liever wou dan die twee mooie ronde boeien eens van dichter
bij te bekijken. Om zich, overlopend van hormonen, in snellere wateren te begeven. Met een steeds sneller kloppend hartje trok hij zijn onderbroek uit…
Om zijn zwembroekje aan te trekken voor de allereerste zwemlessen. Jaja,
zo’n herinneringen blijven je levenslang bij natuurlijk. Een tekstje schrijven voor
het bakje is trouwens niet de enige eerste gebeurtenis voor mij deze week.
Daar komt nog eens een spetter van een kiesweek bij! Maak jullie dus maar op
voor drie dagen vol goedkoop en lekker eten, toffe activiteiten en bovenal nog
goedkoper bier!
Mocht dat je nog niet overtuigen neem dan zeker eens een kijkje op
onze site, invincible.vtk.be voor wat we je volgend jaar nog allemaal te bieden gaan hebben!
Groezelige groetjes,
Kandidaat vice-praeses
Kobe Vanassen

CUDI

DEADLINES CURSUSDIENST
Beste studenten

Het einde van het jaar nadert, alsook de deadlines voor de cursusdienst.
- Tot 06/05/2018 kan je cursusmateriaal bestellen op de website.
- Op 10/05/2018 18h-19h valt het laatste openingsmoment met reservaties.
- Tijdens de week van 12/05/2018 worden geen handboeken meer verkocht, enkel
presterend cursusmateriaal volgens het principe first come, first served.
- Op 17/05/2018 18h-19h valt het laatste openingsmoment first come, first served.
Kijk dus zeker voor 06/05/2018 na of je al je cursusmateriaal hebt!
Met vriendelijke groeten
Het cursusdienstteam

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

CLOSED

CLOSED

22U - ...

Dinsdag

CLOSED

CLOSED

22U - ...

Woensdag

CLOSED

12U30-14U

22U - ...

Donderdag

CLOSED

12U30-14U & 18U-19U

CLOSED

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

WO 2: Demonstratie zelfrijdende auto| Grote markt Bondgenotenlaan - Ladeuzeplein | 14u00

primeur: demonstratie zelfrijdende auto VEDECOM in Leuven bij de start van het
And& Festival.
woensdag 2 mei, 14u - 18u (14u-16u testritten ; 16u-18u zelfrijdende ritten)
Grote Markt - Bondgenotenlaan - Ladeuzeplein
aan boord: Vice-President Maros Sefkovic (Europese Commissie), Mohamed
Ridouani (Schepen Stad Leuven), Carl Devlies (Schepen Stad Leuven) plus een
aantal toeschouwers...

DO 3: Denktank AC/DC | Auditorium C (B91.300), ESAT| 19u30
De geschiedenis leert ons dat Tesla de AC vs DC strijd heeft gewonnen van
Edison. Maar is deze strijd al wel volledig gestreden? Wat is er veranderd in het
elektrische landschap waardoor Edison toch nog revanche kan nemen op Tesla?
Waarom wordt er meer gesproken over HVDC dan over HVAC? Voeden we al onze
apparaten in huis binnenkort via een 5V gelijkstroom net met USB stekkers? Dit
zijn de vragen die we ons deze avond stellen.
Info op: http://www.yera.be/event/denktank-ac-dc/

VR 4: Verkiezingsdag | 8u00-20u00
Vrijdag 4 mei mogen alle stemgerechtigde studenten stemmen op het kandidaat
praesidium. Van 8 tot 20u zullen alle archies en burgies kunnen stemmen. Deze
stemming zal uitmaken wie de studentenvertegenwoordigers van de faculteit
ingenieurswetenschappen zal worden. Laat je dus zeker horen en beslis mee!
Daarnaast zal er ook gestemd worden op de beste lolploeg van dit jaar! De
uitslag van deze stemmingen zal volgende zondag in Fakbar 't ElixIr bekend
gemaakt worden.

DI 8: Politiek debat - Belgische energiebeleid | Aula Zeger

Van Hee (91.56), College de Valk | 19u30

Ben je benieuwd wat onze politici te vertellen hebben over onze energievoorziening?
De 6 grootste partijen van Vlaanderen kruisen de spreekwoordelijke degens over
zowel het huidige als toekomstige Belgische energiebeleid. Achteraf kan je met
hen napraten bij een (gratis) drankje.
Info en inschrijven op: http://www.yera.be/event/politiek-debat-2018/
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meer info : invincible.vtk.be
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ZO 29: Openingsreceptie | Tent voor Alma 3 | 19u00 | GRATIS
Kom samen met ons de invincible kiesweek inzetten op zondagavond aan de
Alma. Superman en co zullen zorgen voor wat cava en hapjes, samen met wat live
muziek of course, see you there!

ZO 29: Marvel VS DC fakfeestje | 't ElixIr | 22u00
Altijd al grote fan geweest van Marvel of DC? Kom zondag naar ‘t ElixIr en strijd
als superhelden tegen elkaar. Wie zal de avond overleven? De superhelden van
DC of de krachtpatsers van Marvel? Om de kiesweek mooi te beginnen zijn er
superheldencocktails voor 1,5 euro en jello shots voor 50 cent.

MA 30: WRAP it up | Tent voor Alma 3 | 12u00
Superheld of niet! Zelfs zij moeten af en toe eten. Kom maandag allemaal af
naar het plein aan Alma 3 voor heerlijke wraps aan maar 2 euro! Zelfs voor de
vegetariërs onder jullie is er eten voorzien.

MA 30: Wok | Tent voor Alma 3 | 18u00
Nog niet goed wokker van het feestje van gisteren? Snel iets wokken voor de
cantus, of gewoon zin in lekkere, goedkope wokkige wok? Noedel maandagavond
naar het plein voor Alma 3 en eet noedels aan €2,50!

MA 30: Infinity War Cantus | De Moete | Deuren 20u00, Io
							
vivat 20u30

"Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this... does
put a smile on my face." → Thanos heeft het hier natuurlijk over de enige echte
Infinity War cantus op 30 april in De Moete.
Heb jij zin om je helemaal Loki te zuipen? heb je Groote Thorst? Zin in Starke
drank? Kom dan zeker af om te tonen dat wij als kring INVINCIBLE zijn.
(Wij zijn niet verantwoordelijk voor spoilers.)
Tickets worden maandagmiddag nog in de tent voor Alma 3 verkocht.
Water L/NL : €3/5
Bier L/NL : €11/14

MA 30: Film- en Spelletjesavond |Tent voor Alma 3| 20u00

Cantus volzet? Toch eens een avond niet drinken misschien? Zin om een film
te kijken, maar niet alleen? Prijs u gelukkig, want ook aan jullie is gedacht!
Keer ‘s avonds weer naar de tent aan Alma 3 om samen met een hapje en
een drankje te genieten van een (pseudo-)superheldenfilm van formaat:
KICK-ASS! Haal die spandexpakken en nun-chuks dus al maar boven!

Kiesweek

DI 1: Soep en Hotdogs | Tent voor Alma 3 | 12u00 | €0.50
Wat maakt een vrije dag nu mooier dan soep en hotdogs? Soep en hotdogs aan
een halve euro per stuk! Kom zeker een kijkje nemen op het plein voor Alma 3
als je even een power boost nodig hebt tussen het studeren door!

DI 1: Heroic Baptism | Plein voor Alma 3 | 14u00 | GRATIS
Altijd al Invincible willen voelen? Ga de uitdaging aan en kom dinsdag 1 mei naar
het plein voor Alma 3! Prijzen en lekkers zijn al zeker van de partij.

DI 1: BBQ | Tent voor Alma 3 | 18u00 | €2.5 voor 2, €3.5 voor 3
Eindelijk terug mooi weer! Kom dinsdagavond zeker af naar het plein voor Alma
3 om te smullen van een overheerlijke BBQ en te genieten van het zonnetje!
Zowel vlees als vegetarische burgers worden voorzien. Vergeet je wel niet in te
schrijven voor dit event!

DI 1: Casino Night | Tent voor Alma 3 | 20u00 | GRATIS
Kom op dinsdagavond je ultrageheime casino skills tonen en daag de andere
casinoliefhebbers uit voor een uitdagend pokerspel of Blackjack! Maar pas op,
laat tijdens het proeven van al de lekkere wijn en cava niet in je kaarten kijken!

WO 2: Brunch | Tent voor Alma 3 | 10u00 | €3, met inschrijving
Hoe beter de dag beginnen dan met een stevig ontbijt? Zet je tanden in ovenverse
koffiekoeken, laat je verleiden door versgebakken pannenkoeken of begin stevig:
met ter plaatse klaargemaakt ei en spek. Verder zal er ook brood, fruit, beleg,
yoghurt etc. aanwezig zijn. Dit alles voor maar €3!!! Vergeet dus niet voor woensdag:
"Skip breakfast, skip lunch: just brunch!"

WO 2: Pasta | Tent voor Alma 3 | 18u00 | €2 per beker
Superman zijn geheim: elke middag een energierijke maaltijd! Elke superheld
heeft nood aan zijn dagelijkse koolhydraten. Enkel training is niet genoeg voor die
sixpacks. Kom langs en geniet van een heerlijk potje pasta!

WO 2: Quiz | Tent voor Alma 3 | 19u00 | €5 per team
Haal de Bruce Banner in je Hulk naar boven, of ben je liever een Tony Stark? Kom
je bewijzen in onze grote quiz op woensdagavond in de tent voor Alma 3.

Beste student,
De witte droom is een ploeg ontstaan uit een grote nood. Een grote
nood van de gewone student zoals jij en ik voor meer goedkope witte
producten. De bekende merkproducten hebben onze gedachten
gepenetreerd terwijl, laat ons eerlijk zijn, het enige waar wij studenten
echt om geven ons wit product is. Met een rukwind zoals nooit gezien
zullen wij VTK vooruit blazen (of blowen voor onze internationale
medestudent). Wij zullen met harde standpunten een erectie van
normen en waarden binnen VTK realiseren. Samen gaan wij voor een
VTK met witte producten waar mensen van elke voorkeur goedkoop aan
hun trekken komen. Kom daarom op 3 mei en doe mee aan "Capture
the caraback", "The tower of caralon", "Fietsvoetbal" en uiteraard een
gezonde condoomtasting!
-Ploeg de witte droom
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STANDPUNTEN
Zwaarste standpunt: 1 ton zand
Muur rond centrum
Spitsstrook op fietsweg
Gefundeerd en stevig beleid
Pijpleiding van brouwerij naar fak
Tal van gevelverbouwingen
Een goed thema kan je uitmelken
Elke dag BAKDAG

ACTIVITEITEN

Krachten opbouwen (cara en worst)
Bruggen bouwen
Reetspleetspotten
Muurke beuk
Tal van sampling
Workshop slopen en nafluiten
Photobooth met naaktkalender
Continu DJ SLOOPWERKEN

DONDERDAG NAMIDDAG 3 MEI ALMA 3
PALEN STEKEN
SPLETEN VOEGEN
SPOUWMUREN VULLEN
NATTE KELDERS DICHTEN
Meer info: sloopwerken-returns.vtk.be

LAATSTE KEER
HERTD

8/05
@LIDO
V.U. Arno Bossaert — Studentenwijk Arenberg 6.1

Timtation

Rectortap

Berichten

Cantusweetje –Werkgroep
Cantus

Commilitones
Vorige week viel het cantusconvent, de eerste cantus volledig georganiseerd door Werkgroep Cantus. Hopelijk hebben de aanwezigen veel
nieuwe liederen geleerd en genoten van de muzikale begeleiding. Deze week
gaat het over een van de liederen die we met onze werkgroep wilden aanleren,
Lob der edlen Musika. De betekenis van het hele lied wordt hier gegeven hoewel
slechts de eerste drie strofes van de zes in de codex staan.
Het lied is een lofzang gericht aan de verpersoonlijking van de muziek, Frau Musika. Het gaat over een muzikant die langs de Nijl aan het wandelen is tot plots
een krokodil verschijnt en hem wilt opeten. Zijn enige redding is zijn viool en hij
speelt muziek: menuet, wals en galop, drie muzieksoorten met een driedelige
maatsoort. De krokodil begint hierop te dansen en stoot zo zeven oude, wankele
piramides om die het beest verpletteren en de muzikant redden. Afgaand op de
tekst is dit dus vooral een lied geschreven om te amuseren en niet zozeer om een
diepe moraal uit te halen. Nadat de muzikant nipt aan de dood ontsnapt gaat hij in
de laatste strofe nog rechtstreeks naar de taverne om de drinken dus misschien
kan de morale de cette histoire wel op dezelfde manier als die van Chevaliers de
la table ronde worden geïnterpreteerd, ‘c’est de boire avant de mourir.’
Een interessante uitdrukking die in het hele lied terugkomt is ‘O tempora, o mores’. Latinisten klinkt dit misschien bekend in de oren, het is een beroemde zin
waarmee Cicero een van zijn betogen begon en betekent ‘O tijden, o zeden’. Cicero
klaagde hiermee de corruptie van de senaat aan en tegenwoordig wordt de uitdrukking gebruikt bij veranderende morele waarden. Deze uitroep heeft niets met
het lied te maken maar is gewoon bedoeld als bekend tussenwerpsel.
Laten we drinken op de muziek, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et
Floreat!
Werkgroep Cantus ––
werkgroep-cantus@
vtk.be

Spelletjes

Romeinse sudoku

Raadsel van de week
Ik zit in een huis dat langs vier kanten uitkijkt op het noorden. Plots loopt er een
beer voorbij, welke kleur heeft deze beer?
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be.
Vorige week hadden er zich maar liefst 16 krijtjes in het Bakske genesteld. Rutger
Smeets kan duidelijk zo hoog tellen en mag daarom een Fnac bon komen halen
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 volgende editie!

SYMPOSIUM

KU LEUVEN
FACING THE FUTURE

SUSTAINABILITY, CROSS-DISCIPLINARITY & ENGAGEMENT
Different teams and organizations at the KU Leuven are working in a crossdisciplinary way to develop alternative and sustainable solutions to complex
societal challenges. Curious? Find out more at our symposium.

DATE
Wednesday 9 May 2018
17h-21h

PROGRAMME

LOCATION
Maria Theresia College
Room: MTC 2 00.10
Sint-Michielsstraat 6,
3000 Leuven
17h00 Parallel sessions: Green Office Living Lab & YouRSS, Science and Sustainability,
Service Learning, and Honours Programme Transdisciplinary Insights
18h00 Coffee table & snacks
19h00 Welcome by Prof. Luc Sels – Rector KU Leuven19h15 Presentations by Green Office Living Lab, YouRSS, Science and Sustainability,
Service Learning and Transdisciplinary Insights: inspirational examples.
20h00 Panel discussion: How to extend the transformative power of these initiatives?
20h30 Poster session, Discussion Table and Reception

More info: www.rega.kuleuven.be/cev/facing-the-future/symposium or https://goo.gl/xdSpqi or

