Wekelijks gratis informatieblad van VTK
_Helemaal in een nieuw jasje na de paasvakantie
Semester 2 week 8: 17 April 2017 - 12 blz. - 750 ex.

Het

Bakske
Beste lezer

Welkom in terug Leuven allemaal! Zoals jullie zien heeft ons bakske een heuse
make-over ondergaan. Laat ons weten wat je ervan vindt door een mailtje
sturen naar bakske@vtk.be met als onderwerp 'Nieuw Bakske'
Groetjes,
de redactie

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

22u00 Ballenbadfeestje	

WOENSDAG

12u45
21u30
19u30
16u00

DONDERDAG

20u00 Casino night
      Theokot
20u00 Speeddate
MTC 00.08
19u30 BEST Iaeste quiz + party	
200G

VTK bureau 11	
Alma 2 cantus		
IFB kwartfinale
Survival of the Student

‘t ElixIr
Elec B91.200
Alma 2
UCLL
Sportcentre

Praeseswoordje
Nu we helemaal fris en monter zijn (buiten Jurgen dan)
voor een prachtig tweede deel van het semester kunnen we
er gewoon voluit voor gaan.
De vakantie heeft mij deugd gedaan op enkele gevallen na... Mijn
e-mail inbox zat vol, als in vol vol, te vol voor gmail zijn capaciteiten
(boe gmail), dus dat was even stress, vooral voor de anderen van VTK, want
ik zat op dat moment in een dierentuin op Tenerife. Ik ben er een klein weekje
tussenuit geknepen om de banden te versterken met de ingenieursfaculteit van Tenerife. Hetgeen ik deze week het meest gedaan heb, is eten. Kilo’s
voedsel heb ik naar binnen gespeeld om zo de diverse keuken van heel de
wereld weer verder te exploreren. Wist je trouwens dat een Orca per dag 50
kilo vis eet? Bij deze, nu wel....
Wij zijn klaar voor aan dit academiejaar een spetterend einde te breien,
hopelijk jullie ook!
cheers
Lukas

Vicewoordje
Paasvakantie is voorbij !
Lekker weer naar de fak gaan !
Oléééééééééé !
En natuurlijk ook een beetje studeren nu…
Genoeg gezeverd nu
Ik heb wel niet kunnen uitslapen in de Paasvakantie :(
Suckt wel een beetje, want komende weken gaan nog druk zijn!
Dus laat die boeken nog maar heel even liggen
En maak je klaar voor een knallend einde van dit semester
Beginnen doen we met een Ballenbadfeestje deze week.
En dan woensdag nog een Alma 2 cantus
Shlecht gaan zou ik zeggen!
Trek ook je loopschoenen aan voor Survival of the student!
En donderdag nog een casino night, whieee!
Xoxoxoxo
Jurgen

He, dit is
nog leeg
Heyhey liefste kindjes
Zoals jullie kunnen zien hebben we deze vakantie niet stilgezeten bij VTK
Communicatie. We zijn, zoals je misschien al gemerkt hebt onze nieuwe huisstijl aan het uittesten. Zo dus ook ons geweldig bakske!
We zullen daarbij vanaf nu ook proberen om ‘Het Bakske’ weer wat luchtiger te
maken. Dat wil enerzijds zeggen dat de tekstjes bij de evenementen wat korter
zullen worden en anderzijds dat we nog op zoek zijn naar een nieuwe, leuke
rubriek. Is er iets dat jij al jaren mist in ons Bakske, is creativiteit your middle
name of heb jij wel iets dat, één- of meermalig in het bakske kan staan, stuur
dan zeker een mailtje naar bakske@vtk.be met als onderwerp ‘Nieuw Bakske’.
Heb je verder nog commentaar over de nieuwe lay-out van ‘Het Bakske’ zijn
het dezelfde instructies: een mailtje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘Nieuw Bakske’.
Alvast bedankt voor jullie input!
VTK Communicate

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Closed

Closed

22u - ...

10u30 - 14u30        12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

10u30 - 14u30

12u30-14u & 18u-19u

22u - ...

10u30 - 14u30

12u30 -14u & 18u-19u

22u - ...

10u30 - 14u30

Closed

       Closed

Di 18: Ballenbadfeestje | ‘t ElixIr | 22u | Themacocktails:

pina colada & apple ice met smaakballetjes

‘t ElixIr wordt een reusachtig ballenbad! Kom nog eens lekker onvolwassen doen
en geniet ondertussen van onze heerlijke themacocktails

Woe 19: VTK bureau 11 | Elec B91.200 | 12u45 | Paaseditie
Paaseitjes én de meest actuele onderwijszaken!
Vergeet je niet in te schrijven op on.vtk.be/bureau.. Tot dan!

Woe 19: Alma 2 cantus VTK/Medica | Alma 2 | deuren 21u30  
Io vivat 22u | €13/ €16 (L/NL)

Om de rivaliteit tussen onze twee kringen te beperken zullen de ingenieurs zich
verkleden als dokter/biomedicus en de dokters/biomedici als ingenieur.
Kaarten: dinsdagmiddag 18-04 , Theokot

Woe 19: Survival of the student | Universitair sportcentrum| 16u
Net als de voorbije jaren nemen we met VTK andermaal deel aan de Survival of the
student. Het parcours bedraagt ongeveer 6.5 km. Heb je in de paasvakantie dus niet al
te veel beweging gehad, dan is dit de ideale manier om dit in te halen!

Woe 19: IFB kwartfinale volleybal heren | Sporthal UCLL

unit 4| 21u

Onze heren volleybalploeg heeft met veel glans de kwartfinales van de interfacultaire
beker bereikt! Ze nemen het op tegen niemand minder dan Ekonomika! Doe dus je
VTK sjaal, trui of eender welk kledingstuk aan en kom hen allemaal aanmoedigen!

Do 20: Simply the BEST Iaeste quiz | 200G | 19u30 | €15/team
IAESTE en BEST slaan de handen in elkaar voor een geweldige quiz! Verwacht
vragen uit allerhande thema’s: muziek, wetenschap, geschiedenis... Wij voorzien
pintjes, Leffe’s en frisdrank aan schappelijke prijzen. Wie naar de quiz komt krijgt
al meteen een bonnetje voor een drankje op ons fakfeestje nadien!
Inschrijflink: https://goo.gl/forms/i7NRKrud8ENHU5Z82

Do 20: Simply the BEST Iaeste party | ‘t ElixIr | 22u
Na de fantastische quiz, nodigen we jullie uit ‘t Elixir! Dit feestje is voor
deelnemers, maar ook voor iedereen die houdt van een goed feestje!

Do 20: Casino night 2 | Theokot | 20u
VTK Cultuur organiseert opnieuw een glamoureuze casino-avond: we brengen
het Monte Carlo helemaal naar het Theokot! Fans van onze alom bekende
Pokerchamps, geen paniek! Er zijn een aantal tafels beschikbaar voor de
pokerwedstrijd maar let op: de plaatsen zijn beperkt. Laat je op de guest-list
zetten via de website, verdere vragen: poker@vtk.be.

Do 20: Looptraining | Voor gebouw de Nayer | 20u
We zetten deze week goed in met een looptraining. Heb je ambitie om op de
12 urenloop in Gent eens te gaan laten zien wat wij in onze marge hebben? Of
hebben de Paaseitjes een paar extra kilo’s opgeleverd? Kom dan zeker af!

Di 25: Comedy night | Grote aula MTC | 19u
We beginnen het tweede deel van dit semester al lachend! Voor de prijs van
2 euro (lid), 3 euro (niet-lid) kan je genieten van een schitterend optreden van
Xander De Rycke. We gaan van start om 20 uur. De deuren gaan open om 19u00.

Technische Krings
Galabal des Vlaamsche

Galabal des Vlaamsche
Technische Krings

			
Berichten

Vakantiejob: Software-ontwikkelaar voor de
Leuven Biomechanics Testing Facility
Wij zoeken iemand die de infrastructuur van de database voor deze nieuwe faciliteit van het Departement Werktuigkunde op poten kan zetten. Dit houdt in, nagaan
welke datastructuren het meest geschikt zijn, hoe de data opgeslagen kan worden,
hoe ze doorgestuurd kan worden naar de database en hoe ze in een later stadium
opgevraagd kan worden voor analyses. Ervaring met SQL, MongoDB, RethinkDB en/
of GraphQL voor de database-ontwikkeling en ervaring met Python, Javascript, Node.
js en/of Meteor voor de scripting en visualisatie is een pluspunt maar geen vereiste.
Mail voor meer info.
Nele Famaey (nele.famaey@kuleuven.be) of Johan Philips (Johan.Philips@kuleuven.be)

Sumo Robot Competitie

Woensdag 26 april, 20h00, Thermotechnisch instituut, Machinezaal
Naar jaarlijkse traditie organiseert de IEEE Student Branch Leuven een Sumo
Robot Competitie. Verschillende teams van studenten hebben de afgelopen
maanden een robot gebouwd om deel te nemen. Iedereen is uitgenodigd om
voor zijn of haar favoriete robot te komen supporteren!
Indien je wil deelnemen met je eigen robot, volg dan deze link: http://www.ieeesb-leuven.be/sumo2017

Wil je zelf graag een speech voor onafhankelijkheid,
diepzinnige poëzie of een spotted: vtk insturen?
Ben je iets kwijtgeraakt en wil  je dat graag terug zien.
Eén adres: bakske@vtk.be

Werkgroep Cantus

Werkgroepen

Commilitones
Na de paasvakantie zijn de lessen weer terug van start gegaan
en denken we met heimwee terug aan de Leuvense beiaardcantus.
Dit jaar verbraken we het wereldrecord cantussen door met 4004
studenten het Ladeuzeplein absoluut op zijn kop te zetten! De komende
weken volgen ook de beiaardcantussen in Antwerpen, Tongeren, Lier en
Kortrijk maar voor wie liever binnen Leuven blijft is er ook goed nieuws, het is
weer tijd voor de langverwachte Alma 2 cantus van VTK en Medica!

Om goed voorbereid te zijn heeft de cantuswerkgroep het deze week over het
Medica kringlied. De eerste strofe ‘Uw gast te zijn’ en de laatste ‘is Mekka hoog
gelegen’ zijn verwijzingen naar de campus Gasthuisberg, waar geneeskunde en
biomedische wetenschappen (die vertegenwoordigd worden door Medica) les
hebben. Gasthuisberg bevindt zich inderdaad op een heuvel en betekent voor
de Medicaners evenveel als de campus Arenberg voor ons, vandaar hun heilige
Mekka.
Een aantal verwijzingen in het lied zijn typerend voor medici. Zo is de dokterseed
een belofte die ingewijde artsen afleggen, waarin ze plechtig beloven om steeds
voor mensen in nood te zorgen. De ‘zonen van Hippokrates’ verwijst naar Hippokrates, een Griek die als de eerste arts wordt beschouwd. Zijn basisprincipes
worden nog steeds toegepast, al stond de geneeskunde toen nog maar in haar
kinderschoenen. Ook van emancipatie was nog nooit gehoord, en enkel mannen,
figuurlijke zonen, konden arts worden.
Behalve dat ze zich goed kunnen amuseren is er nog één ding het vermelden
waard. Ook hun kringlied heeft een
kleine aanpassing ondergaan. Waar
nu ‘vele jaren’ staat, stond vroeger
‘zeven jaren’. Dit duidde op de zeven
studiejaren van de opleiding geneeskunde. Sinds de oprichting van
biomedische wetenschappen in
2001 (Medica in ‘54-’55), een richting
van vijf jaar, is de tekst aangepast.
Dit komt trouwens goed uit, want
tegenwoordig zijn de zeven jaren er
zes geworden.
We hopen jullie daar te zien,
commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus
werkgroep-cantus@vtk.be

Binairo

Ontspaning

Vul elk vakje in zodat elke rij en kolom evenveel enen als
nullen bevat. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers
direct naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. Ook
moet elke rij en elke kolom uniek zijn.

Kleurplaat

Raadsel
Een moordenaar is veroordeeld tot de doodstraf. Hij mag zelf zijn lot bepalen na
het uitspreken van de vonnis in de vorm van drie deuren. De eerste deur leidt
naar een kamer met een valkuil vol scherpe pinnen, de tweede leidt naar een
kamer vol martelwerktuigen, de derde leidt naar een kamer hongerige leeuwen
die al jaren niets meer gegeten hebben. Welke kamer is het meest veilig?
De winnaar van het vorige raadsel is Jan De Troij. Hij mag zijn 2 tickets voor de
alma2 cantus met medica komen halen op blok 6 (kom op tijd, want de cantus
is woensdag al! )
Weet jij het antwoord op dit raadsel? Stuur je antwoord door naar
raadsel@vtk.be en maak kans op een fnac bon!

Di / 25 / 04

Xander
De Rycke
VVK: LEDEN: €2, NIET LEDEN: €3
KASSA: €4

20u — Grote Aula MTC

