Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 2 week 9: 23 april 2018 - 12 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer

Zoals je kan zien staan er heel wat, iets meer informele, onderwijsactiviteiten op
het programma deze week. Kom genieten van een wijntje op de togacantus of
een (gratis!) pintje getapt door de rector (!) deze donderdag. Als je POC'er bent
kan je dinsdag op de kaas- en wijnavond informeel kennis maken met proffen
er te
en andere studentenvertegenwoordigers? Interesse om volgend jaar POC'er
worden
worden? In dit Bakske vind je een hele hoop informatie!

Veel leesplezier

ZONDAG

22u00 Happy Hour

MAANDAG

20u00 Kiesdebat

DINSDAG

19u00 Kaas- en wijnavond (voor POC) Kasteel
20u00 Gitaarconcert
Theokot
21u00 Timtation Flirtation
Aula JM

WOENSDAG
DONDERDAG

‘t ElixIr
Auditorium Kasteel

13u49 12urenloop VTK Gent
20u00 Togacantus
21u00 Theokot Cara2oke

station Leuven
Waaiberg
Theokot

18u30 SVDM: Mountainbike
Blok 6
20u00 Whiskey tasting
Aula Jean Monnet
22u00 Rectortap
't ElixIr

Praeseswoordje
Compadrès
Voor één keer niet de gebruikelijke ophemeling van uzelf, beste
lid of sympathisant, maar een welgemeend respect voor het praesidium van VTK. Een gigantische drukke week was het vorige week, waar
we -met een toepasselijk spreekwoord- op ons tandvlees zaten. Alma 2
cantus, ballenbadfeestje, We The Future, Plan Sjarel, Survival Of The Student
en dan nog een volledige zaterdag op de Infodag van de faculteit! Ongelofelijk hoe dat allemaal gelukt is. Geef ze zeker een schouderklopje, maar niet
te hard, ze zullen misschien nog stijf zijn. De ravotters, de deugnieten, de
mensen van het praesidium, ongeëvenaard!
Meer niet deze week, het mag ook eens melig zijn. Zoals op de Alma 2 cantus.
Amai.
En ohja, kom zeker deze week naar onze activiteiten!
Ze zijn supertof!
Arno

Vicewoordje
Het moment waar jullie al een hele week op wachten is weer aangebroken.
Het bakske lag klaar aan de aula en je leest nu vol spanning wat voor literaire
wonderen Arno en ik deze week neer geschreven hebben. Je hoopt dat de tekstjes deze week nog eens aan je verwachtingen voldoen en dat de neerwaartse
spiraal van de kwaliteit eindelijk doorbroken wordt. Misnoegd vraag je je af
hoelang je het dalend niveau nog aankan. Ergens diep vanbinnen weet je dat
het beter is om te stoppen met de tekstjes te lezen, zo kan je toch nog vast
houden aan dat droombeeld van die eerste bakske tekstjes. Toch kan je het
niet laten om week na week op zoek te gaan naar het bakske, om toch keer op
keer weer teleurgesteld te zijn.
Gelukkig wordt je dan net wakker, je was tijdens de les in slaap gevallen. Vandewalle zijn natale tonen hadden je in een roes gebracht waar enkel de sterkste
onder ons tegen bestand zijn. Tot je grote vreugde heeft je vriend langs je
net zijn bakske gelezen en is het aan jou. Met tranen van geluk zie je
dat het maar een slechte droom was. De tekstjes in het bakske zijn
ook deze week weer van Pulitzer prijs kwaliteit. Met een lach op
je gezicht lees je het bakske uit om daarna, alsof er nooit iets
mis was in het leven, terug weg gevoerd te worden op
Vandewalle zijn prachtige klanken.

Studentenver-

VTK Bureau

Gedurende het hele jaar onderhoudt
het onderwijsteam de relaties met
de studentenvertegenwoordigers (ook
wel stuvers genoemd). Dat gebeurt
op het tweewekelijkse VTK Bureau,
laten we zeggen de wetgevende macht
van de studentenvertegenwoordiging
aan onze faculteit. Hier wordt gediscussieerd over actuele thema’s die
de departementen overstijgen. Niet
alleen stuvers mogen deelnemen: elke
faculteitsstudent is meer dan welkom
en kan na inschrijving genieten van een
gratis broodje en drankje tijdens de
vergadering.

Over permanente
onderwijscommissies

De faculteit Ingenieurswetenschappen
telt twintig permanente onderwijscommissies (POC’s). De handleiding
voor de stuver van de Studentenraad
KU Leuven beschrijft een POC als
volgt: “Iedere opleiding wordt vorm gegeven door een Permanente Onderwijscommssie. Deze POC’s zijn bevoegd
voor de inhoudelijke aspecten van het
onderwijsprogramma en zijn voor stuvers vaak de meest boeiende vergaderingen. Een POC bepaalt de structuur
van een onderwijsprogramma, de
vakken, inhoud van de vakken, de evaluatievorm...” Er bestaat dus een POC

per opleiding.
tegenwoorDaarin zetelen
diging
zowel proffen als
studenten. De programmadirecteur
van de opleiding in kwestie leidt
de vergaderingen.
Aangezien onze faculteit een groot
aantal opleidingen aanbiedt, zijn er
evenveel permanente onderwijscommissies. Daardoor is wat op de vergaderingen besproken wordt, relevant
voor elke deelnemer. Iedere student
kan in principe POC’er worden. Ook als
je in de bachelorjaren aan geen enkele
vorm van studentenvertegenwoordiging deed, kun je POC’er worden voor je
masteropleiding. Op facultair vlak is er
de FPOC (facultaire POC). De vertegenwoordiging daar is toevertrouwd aan
onder andere de praeses en leden van
VTK Onderwijs. Een POC komt typisch
een paar keer per semester samen. Op
sommige vergaderingen worden zelfs
broodjes voor de deelnemers voorzien.
In elk geval biedt een POC-vergadering de student waardevolle inzichten
in zijn of haar opleiding en krijgt hij of
zij inspraak in het onderwijsgebeuren.
Vanaf dit jaar krijgt elke POC een
begeleider van VTK Onderwijs, die
eventuele vragen kan beantwoorden of
onderwijskwesties terugkoppelt naar
het VTK Bureau.

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-14U30

CLOSED

22U - ...

Dinsdag

10U30-14U30

12U30-14U

22U - ...

Woensdag

10U30-14U30

12U30-14U

22U - ...

Donderdag

10U30-14U30

12U30-14U & 18U-19U

22U - ...

Vrijdag

10U30-14U30

CLOSED

CLOSED

DI 24: Timtation Flirtation | Aula Jean Monnet | 21u00
Is dat ene zeldzame meisje uit 't ElixIr je weer door de vingers geglipt? Blijkt
die knappe jongen ineens zogezegd een lief te hebben? Is het meisje waar je
al heel de avond mee bezig bent, plots aan het kussen met iemand anders?
Als een van voorgaande uitspraken van toepassing is, ben je waarschijnlijk een
volkomen normale, maar gefrustreerde, student. Daarom heeft VTK een once
in a lifetime oplossing voor jullie! Wij gaan jullie liefdesleven naar een hoger
niveau tillen door een workshop flirten van, jawel, de enige echte Tim van
Temptation Island! Dinsdag 24 april zal de 'playboy van Aalst' jullie leren hoe
jullie moeten titsen. Maar dat niet alleen, flirtkoning Timtation zal het vuur aan
de schenen gelegd worden door Kaat Bollen, bekende Vlaamse seksuologe en
televisiepersoonlijkheid. En ook jullie zullen de kans krijgen om jullie belangrijke
levensvragen aan Tim te stellen! Nadien zal Tim nog meegaan naar 't ElixIr, waar
jullie de mogelijkheid zullen hebben hem persoonlijk aan te klampen (naar 't
schijnt zou hij single zijn) en waar jullie daarna zijn verse tips en tricks reeds
kunnen uitproberen.

Concreet:
Wat: interactieve workshop over seksualiteit en flirten door Tim van Temptation
Island en Kaat Bollen
Waar: Aula Jean Monnet (dat is die aula in het centrum, zo vlak naast het
stadspark, gewoon de klimop volgen dus, ik weet niet of jullie klimop kennen?)
Wanneer: dinsdag 24 april, 21u, kom zeker op tijd, hoe vroeger je bent, hoe
dichter je bij Tim kan zitten.

DI 24: Gitaarconcert | THeoKot | 20u00
Onze gitaarleerkracht Kostas en zijn leerlingen hebben ook dit jaar weer hard
gewerkt! Dit laten ze zien op hun leerlingenconcert. Ben je benieuwd wat de
leerlingen hebben bijgeleerd? Ben je misschien zelf geïnteresseerd om volgend
jaar lessen te komen volgen? Of hou je gewoon van de ontspannende muziek?
Iedereen welkom op dinsdag 24/04 om 20u in het Theokot! De inkom is gratis.

WO 25: Togacantus | Waaiberg | DeuRen: 20u00, Io VIVat: 20u30
Kom genieten van eloquente woorden, een bijzondere sfeer waarin druifderivaten
centraal staan en de overvloedige aanwezigheid van de Latijnse taal. Want
cantussen op wijn is ook fijn!
Verkleedkorting toga: -€2
Duurzaamheidskorting eigen glas: -€1
Water L/NL: 4/6 €
Wijn/Bier/Sangria L/NL: 11/15€
Kaarten: 23, 24 en 25 april van 12u30 tot 14u @Theokot

Events

WO 25: Theokot Cara2oke | THeoKot | 21u00
Na het grote succes van de Caraoke vorig semester presenteert Theokot nu de
Cara2oke! Maak gebruik van deze ideale gelegenheid om je favoriete song te
zingen, breng je vrienden mee en maak er een spetterende party van!
Kom genieten van Cara (50cl) en Stella (25cl) aan €0,50, frisdrank aan €0,20 en
cocktails (Passoa Orange & Appeljenever Ice-Tea) voor slechts €1,50. Doorheen
de avond zullen ook speciale (drank)prijzen uitgedeeld worden voor goede en
originele optredens! Eveneens zijn er de hele avond door GRATIS hapjes voor
iedereen! Geen zin om te zelf te zingen? Kom dan bierpongen voor slechts
€2,00!

WO 25: 12urenloop Gent | Station Leuven | 13u19 | GRatIS
Ruim vijf maanden zijn verstreken, maar de overwinning op de 24 urenloop zit nog
vers in het geheugen. Wil je dit moment opnieuw beleven? Dan is de 12urenloop
van Gent ideaal! Net als in Leuven strijdt ook daar VTK tegen de sportkotters
(Hilok) om de eerste plaats, sfeer gegarandeerd!

Met VTK Leuven proberen we met zoveel mogelijk lopers en
supporters af te zakken naar Gent om hen zoveel mogelijk te
helpen naar een nieuwe overwinning! Achteraf volgt een onvergetelijk
feestje in hun fakbar! Bij onze 24 urenloop kwam VTK Gent ook met
een zeer talrijke groep en met het gekende resultaat als gevolg...

Events

Praktisch:
13u19 vertrek Station Leuven richting Gent
04u37 vertrek Station Gent richting Leuven (mensen die vroeger willen doorgaan
mogen natuurlijk)
Alle vervoerskosten worden betaald door VTK.
Schrijf je in via: on.vtk.be/12urenloop

DO 26: Whiskey tasting | Aula Jean Monet | 20u00
Ben je ook zo'n fan van whiskey en wil je er graag meer over te weten komen?
Kom dan zeker naar de whiskey tasting op 26 april om 20u in Aula Jean Monnet.
Mario Smet zal jullie de nodige uitleg geven en uiteraard zal er ook geproefd
worden (4 verschillende whiskeys). Dit voor slechts €4/5 (L/NL).
Inschrijven kan via https://vtk.be/en/form/index/7302/

DO 26: Rectortap | 't ElIXIR | 22u00
De rector geeft een vat in onze geliefde fakbar als inlossing van één van zijn
verkiezingsbeloftes. Komt dat zien, komt dat zien!

DO 26: Sport van de Maand: Mountainbike | 18u30 @ BloK
6 Met (GeWone) FIetS | 18u45 'THe SHelteR' StatIonSStRaat 13,
KoRBeeK-DĲle
De lente is in het land en dan is er niets leuker dan buiten in de natuur te
sporten. Deze keer verkiezen we een iets spectaculairdere sport: mountainbike.
Kom samen met VTK Sport het mooie groene gebied rond het Heverleebos
en het Meerdaalwoud onveilig maken. Een uitdagend parcour, op voornamelijk
onverharde wegen, licht op jou te wachten!
Kostprijs voor leden is €8 (mountainbike + helm + reparatiekit)
Inschrijven via: on.vtk.be/mountainbike

DI 8/05: Politiek debat - Belgisch energiebeleid | Aula

ZeGeR Van Hee, 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 napraten bij een (gratis) drankje.
Info en inschrijven op: http://www.yera.be/event/politiek-debat-2018/
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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

Berichten

Cantusweetje –Werkgroep
Cantus

Commilitones
Vorige week ging het cantusweetje over Chevaliers de la table ronde
waarvan de tekst tot 1627 te herleiden was. Hoewel toch al zeer oud,
verbleekt dat compleet bij het oudste lied in de codex. Die eer gaat naar
Cantilena Potatoria, geschreven in 1163.
Het lied is afkomstig van twee van de tien gedichten die worden toegeschreven
aan Archipoeta, het beste voorbeeld van een vagant. Met in de twaalfde eeuw
het ontstaan van de eerste universiteiten waren er opeens meer hoogopgeleiden
maar ook een overschot aan clerici. Zij trokken rond van stad tot stad (vagant
komt van het Latijnse vagare, rondzwerven) en leverden met hun vaak spottende
muziek kritiek op de maatschappij en de Kerk. Dit is in Cantilena Potatoria goed
te merken aan een regel uit de Bijbel die wordt geparafraseerd, Sit Deus propitius huic potatori betekent Moge God genade hebben met deze dronkaard in
plaats van met deze zondaar, peccatori (Lukas 18:13).
Cantilena Potatoria was zo populair dat het in dertig verschillende manuscripten
is teruggevonden. Daardoor is het, samen met het feit dat de titel letterlijk lied
der dronkaard betekent, niet zo verwonderlijk dat het ook in de Carmina Burana
is terechtgekomen, het Middeleeuws boek waarop Carl Orff eeuwen later zijn
cantate heeft gebaseerd met het wereldwijd gekende O fortuna.
Over de betekenis van het lied tenslotte moet ook nog iets gezegd worden. De
eerste twee strofes komen uit het tiende gedicht dat geschreven is als een
bekentenis, Archipoeta die toch
verbonden was aan het hof moest
waarschijnlijk zijn losbandig leven
verantwoorden maar eigenlijk doet
hij net het tegenovergestelde. Zo
kan hij niet schrijven zonder de
wijn die hij liever heeft dan het wijwater van de bisschoppen en de
vasten, en zou het liefst van al in
de taverne sterven maar vraagt al
zei het spottend toch om vergiffenis.
Laten we drinken op Archipoeta en
Middeleeuwse liederen, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Spelletjes

20-4-2018

BinairePuzzel.net

Binairo

Een gedichtje
Deze week kregen we het volgende prachtige gedichtje toegestuurd:
"The chemical industry used to be part of the problem.
Today it is part of the solution."
- Mathilda

Raadsel van de week
Hoeveel krijtjes zijn er in totaal verstopt in dit Bakske?
http://www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=4030&grootte=4
Stuur je antwoord door
naar raadsel@vtk.be.

1/1

Het antwoord op het raadsel van vorige week: 0, 0, 0 , 6, 6, 6 moet op de andere
dobbelsteen staan, dan is de kans bij rollen van de 2 dobbelstenen 1/12 voor alle
getallen 1 tot en met 12. Dieter Plessers wist dit 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 volgende editie!
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