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Het Bakske
Beste lezer
De planning is steeds minder gevuld. Dit kan maar 1 ding betekenen, en nee
dat betekent niet dat het bijna blok is! De kiesweek komt eraan! Kom donderdag
zeker kijken naar het kiesdebat en kom meer te weten over kandidaat-praesidium.
Coronavrije lentekusjes
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WOENSDAG

20u00 Wekelijks loopje
De Bakﬁets van VTK: revisited

Who knows?
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20u00 Look at the stars!
De Bakﬁets van VTK: revisited
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SVDM: Kano (+ kickbike)

20u30 Kiesdebat
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Blok 6

De Bakﬁets van VTK: revisited

Online
Who knows?
The Shelter
Online
Who knows?

Praeseswoordje
264 pagina’s. Dat is de totale som aan visietekst van de kandidaat
rectoren. Het is duidelijk dat de campagneperiode van start is gegaan!
Deze week op de planning: meer visietekst, meer debat en meer spanning!
Jouw stem wordt gehoord. Kom donderdag 6 mei naar het facultair congres
van VTK en bepaal mee op welke kandidaat wij stemmen!
Wat dichter bij je bed staat er ook een debat op de planning! Een tijdperk van
sluikreclame, gratis giveaways en vooral weg met de lange broeken en dikke pulls!
De kiesploegen zijn met de campagne begonnen. Ik verwacht me aan spektakel en
een waslijst speerpunten ter verbetering van het studentenleven. Wil je weten of de
lat hoog genoeg zal liggen? Kom dan volgende donderdag naar het kiesdebat!
Dit is al het tiende tekstje dit semester - Jubileum! - en speciaal daarvoor advies
van Willem - hartenveroveraar van Leuven en ook ver daarbuiten - Van Melle! De tijd
is gekomen om het stof toch al eens van de boeken te blazen. Hoe vroeger je dat
doet, hoe vrijer je zomer zal zijn. Nu vergeet niet: denk aan je eigen mentaal welzijn!
Neem zo nu en dan eens rust en laat je geen angst inboezemen door de aankomende
examenperiode.
Over examenperiodes gesproken: vanaf vandaag staan de IERs weer online! Neem een
kijkje zou ik zeggen, het was lang wachten - stiekem denk ik dat de KUL ons naast
harde wetenschappen ook af en toe soft skills zoals geduld tracht bij te brengen.
Om jullie ook ineens een goed pauze idee voor te schotelen, wil ik jullie de ‘Existenz
en route’ aanraden. Het evenement loopt nog enkele weken en is naar mijn aanvoelen
de perfecte balans voor een pauzetje voor wat je dan ook doet - is het blokken of
visieteksten lezen, potato, potahto. Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Ahaa, na een stevig winters dipje (Aprilse grillen noemt dat zeker?) komt de zon
weer van achter de wolken en stijgen de temperaturen boven de “Pff, is het niet
wat koud om buiten te gaan zitten?”-grens, een belangrijk keerpunt in deze tijden
van corona! Als ik zo rond mij hoor en naar mijn Toledo kijk, wordt ons de weg naar
een middag zonnen helaas wel eens versperd door een naderende en om aandacht
roepende deadline. Eerst en vooral veel succes met die deadlines, we geraken er wel
door! Vervolgens een kleine tip: deadlinen in de zon is ook deadlinen, en je wordt er
bovendien meestal een stuk gelukkiger van!
De mooie zon aan de hemel wordt des nachts vervangen door een ander
wonderbaarlijk fenomeen: de maan en de sterren! Over dat laatste vertellen
we u komende week graag wat meer via ons evenement “Look at the stars”, in
samenwerking met Philippe Mollet van volkssterrenwacht MIRA! Toch meer
fan van de zon? Dan zou het wel eens een goed idee kunnen zijn om onder
toeziend oog van die zon himself, van de audiovisuele wandeling Existenz
En Route te genieten, aanrader! Of heb je deze woensdag een plekje in
een kano bemachtigd? Dan zien we elkaar dan misschien wel, ergens
dobberende op onze Dijle! ;)

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

MA - DO 26-29/04: De Bakfiets van VTK: revisited | Ergens in Leuven!
De Bakfiets van VTK is TERUG! In één ALLESSAMENVATTENDE, BANGELIJKE
week, helemaal gewijd aan onze geliefde Bakfiets! Deze keer zal onze Bakfiets
ELKE DAG van maandag tem donderdag een toertje door Leuven maken
om te genieten van het mooie weer. Er verschijnt een foto op Facebook en
Instagram en voilà! Wie de ultrageheime locatie ontdekt en de bakfiets als
eerste kan bereiken, wint een mooie prijs!

DO 6/05: Simple DIY: spice up your kot! | In uw kot | 20u00
Denk je 'beter laat dat nooit' om je kot net dat ietsiepietsie gezelliger te maken?
Komen je kotgenoten altijd gezellig hangen op jouw kot? Dan is de Simple DIY iets
voor jou! Met weinig moeite heeft jouw kot er weer een leuke decoratie bij! Een
mooie lamp in een pot, een bloempot van blik of een dartbord voor uren plezier?
Aan jou de keus! "Maar ik weet niet hoe dat eruit zien?" Je kan foto's bekijken in
het evenement! "Maar ik kan niet kiezen?" Geen probleem, neem gewoon alledrie!
De inschrijvingslink zal in het Facebookevenement en op de site verschijnen. Het
juiste materiaal zal je donderdag 6 mei in het Theokot kunnen komen afhalen. Na
inschrijving kan je een mailtje verwachten met meer info! Materiaal afgehaald?
Maken die handel! "Maar hoe?" Je vindt een superduper 'how to' filmpje in het
Facebookevenement!
Tot dan!

Events

ZA 24/04 - VRIJ 14/05: Existenz En Route | A Playful Parkway
Manifest(ation) | Leuven

Tijdens deze visionaire en audiovisuele wandeling, die enkele
ondergewaardeerde parken in Leuven speels met elkaar verbindt tot
'parkway', bouw jij samen met ons mee aan een visie voor de stad van
morgen. Dompel je onder in het wonderlijke leven waar we onmiskenbaar
mee verbonden zijn! Haal je spelende zelf naar boven en laat je leiden
door de rode markeringen en kubusvormige objecten - staaltjes van de
toekomst in de stad van vandaag. Onderweg kan je bovendien op adem
komen met wat vrienden in een van onze zitbubbels.
Benieuwd? Bestel dan snel jouw goodiebag door de form in te vullen op
ons Facebookevenement en ontvang zo alle nodige info, onze kersverse
Unité, zaadjes om zelf je groene vingers de vrije loop te laten… En wie weet,
wat ontdek je nog allemaal?!
We nodigen je uit om ‘En Route’ te gaan, om dingen te veranderen, om te
creëren, om te ervaren, maar bovenal:
Let’s Manifest (~manifestare ‘to discover’) A Playful Parkway.
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DI 27: Look at the stars! | In uw kot | 20u00
The sky is the limit, daar zijn de sterren het niet mee eens. Nu het
mooier weer wordt kijken we toch allemaal eens vaker omhoog, naar de
hemel. Vraag jij je dan ook af wat daar allemaal gebeurt? Dan hebben wij
daar de ideale oplossing voor! Op dinsdag 27 april organiseert Philippe
Mollet van volksterrenwacht MIRA (collega van Frank Deboosere) een
sterrenkijkworkshop op maat. 1,5 u vol verwondering en vol sterren
natuurlijk, daar kan je niet naast kijken! Deelnemen is gratis en vooral heel
erg aan te raden! Schrijf je dus in via https://vtk.be/en/form/index/9671/
en dan sturen we je wanneer het dichterbij komt de link toe zodat jij kan
meegenieten van het heelal.

DO 26: Kiesdebat | In uw kot | 20u30
Ben je benieuwd naar de kandidaat opvolgers van ploeg Century? Welke
visie heeft het kandidaat praesidium voor volgend jaar op VTK? Wens je
hieraan jouw kritische vragen en ideeën toe te voegen?
Allen welkom op het kiesdebat van VTK op donderdag 29 april! Het
kiesdebat zal online plaats vinden via Google Meet: on.vtk.be/
kiesdebat

Events

DO 6/05: Facultair congres | In uw kot | 19u30
[ENKEL TOEGANKELĲK VOOR STUDENTEN
INGENIEURSWETENSCHAPPEN, KU LEUVEN]
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Op 11 mei nemen de professoren Luc Sels en Jan Tytgat het tegen elkaar op
om de rectorstoel van de KU Leuven te bemachtigen!
Als studenten bepalen wij het beleid van de KU Leuven mee en hebben we
vaak een doorslaggevende stem in de rectorverkiezingen
De bedoeling van het Facultair Congres is om de discussie te voeren over
beide kandidaten, waarbij we vooraf een objectieve toelichting zullen geven
over het beleidsplan van beide kandidaten. De discussies zullen jouw een
beter beeld geven over welke kandidaat het meest geschikt zal zijn om de
KU Leuven de komende 4 jaar te leiden.
Kom daarom op 6 mei naar het Facultair Congres van VTK en breng jouw
stem uit op je favoriete kandidaat-rector! Voor meer tekst en uitleg kan
je altijd terecht op de volgende website: https://www.sturakuleuven.be/
rectorverkiezingen/ of bij onderwijs@vtk.be

ZO - DO 26-30/04: Kiesweek Vonken & Vries

Events

This week in history
Maandag 26 april
- 1336 - De eerste toeristische bergbeklimming van de Mont Ventoux door de
Italiaanse dichter Francesco Petrarca en zijn broer.
- 1935 - Het Nationaal Park De Hoge Veluwe wordt gesticht.
- 1937 - Het Spaanse stadje Guernica wordt door de Duitse bombardementen
vrijwel van de kaart geveegd.
- 1945 - Alle Limburgse mijnen worden onder staatsbeheer geplaatst.
- 1978 - In Brussel wordt Manneken Pis gestolen door een studentenclub als stunt
voor een praesesverkiezing.
- 1986 - Nabij de Okraïense plaats Tsjernobyl vindt een kernramp plaats.
- 2006 - Erkenning van de Vlaamse Gebarentaal door het Vlaams Parlement.

Guernica, een schilderij van Piccaso van 3,49 op 7, 76 m over de Spaanse burgeroorlog.
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Dinsdag 27 april
- 395 - Keizer Arcadius trouwt met Aelio Eudoxia, de dochter van de Frankische
veldheer Bauto.
- 1899 - William Middlebrook vindt de paperclip uit.
- 1960 - Togo wordt een onafhankelijke republiek met Sylvanus Olympio als eerste
president en premier.
- 1961 - Sierra Leone wordt onafhankelijk na meer dan 150 jaar Brits bestuur.
- 1973 - Bij Callantsoog wordt het eerste naakstrand van Nederland gelegaliseerd.
- 1978 - Manneken Pis wordt teruggevonden, nadat die een dag eerder gestolen
was.
- 1994 - Na het verdwijnen van de apartheid worden de tien zogenaamde
thuislanden herenigd met Zuid-Afrika.
- 2005 - Het grootste passagiersvliegtuig, de Airbus A380, maakt zijn eerste
vlucht.

Random

Woensdag 28 april
- 1810 - Keizer Napoleon Bonaparte reist vanuit Brussel via het Kanaal tot Willebroek.
Hier schouwt hij de "oorlogsbodems" die in de rivier voor anker liggen.
- 1877 - In Rotterdam wordt de Willemsspoorbrug over de Nieuwe Maas in gebruik
genomen.
- 1945 - Benito Mussolini en zijn minnares Clara Petacci worden gedood door leden
van het Italiaanse verzet wanneer ze het land proberen te ontvluchten.
- 1989 - De Senegalese regering roept de noodtoestand uit in Dakar, nadat woedende
Senegalezen ten minste 26 Mauritaniërs met stenen hadden doodgegooid en 675
anderen hadden verwond.
- 2001 - Dennis Tito is de eerste ruimtetoerist. Hij betaalde 20 miljoen dollar voor
een achtdaagse vakantie aan boord van het internationaal ruimtestation ISS.
Donderdag 29 april
- 1770 - James Cook ontdenkt Botany Bay in Australië.
- 1942 - Grote explosie bij Tessenderlo Chemie met 189 doden en enorme vernielingen.
De waarschijnlijke oorzaak is de explosie van aangekoekt ammoniumnitraat dat
arbeiders met dynamiet wilden laten springen.
- 1945 - Adolf Hitler trouwt met Eva Braun.
- 1945 - Concentratiekamp Dachau wordt bevrijd door de troepen van de VS.
- 2000 - Opening van Plopsaland De Panne, het is het eerste Plopsa-park.
- 2011 - Het huwelijk van prins William en Catherine Middleton.
- 2018 - ABBA heeft voor het eerst sinds 1981 nieuwe nummers opgenomen, het
gaat om 2 nummers die in december 2018 zullen uitkomen.
Vrijdag 30 april
- 313 - Slag bij Adrianopel: Keizer Licinius verslaat zijn rivaal Maximinus II en deze
vlucht vermomd als slaaf naar Nicomedia (huidige İzmit).
- 1897 - Joseph John Thomson maakt de ontdekking van het elektron bekend.
- 1945 - Adolf Hitler en Eva Braun plegen zelfmoord na een dag getrouwd te zijn.
Hiermee valt het Kabinet-Hitler in Nazi-Duitsland.
- 1984 - In Colombia wordt de minister van Justitie, Rodrigo Lara, vermoord door
handlangers van de beruchte drugsbaron Pable Escobar.
- 1986 - Verbod op de walvisvangst.
- 1987 - De presidenten van Zambia, Angola en Zaïre tekenen een akkoord om
de 1.340 kilometer lange Benguelaspoorlijn, die vanuit Zambia naar de Angolese
havenstad Lobito loopt, weer in gebruik te nemen.
- 1989 - De vrouwen van het agrarische, overwegend katholieke kanton Appenzell
Ausserrhoden in Zwitserland krijgen stemrecht.
- 1990 - Na 43 maanden te zijn vastgehouden in Beiroet wordt de Amerikaanse
gijzelaar Frank Reed vrijgelaten.
- 2006 - Stemming in Servië en Montenegro over afsplitsing van Montenegro
van Servië. Uiteindelijk wordt er beslist dat de twee staten gesplitst worden.
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Raadsel van de week
Het begint met een ‘t’, het zit vol met ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Wannes Schrijvers en mag een mailtje sturen naar
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W9' om zijn prijs
te ontvangen!

Volg ons nu ook op TikTok!

@VTKLeuven
@VTKLeuven

