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Deze week met nog minder inhoud!

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour              ‘t ElixIr

22u Scienticafé ‘t ElixIr

Beste lezer

De dagen van het academiejaar 
zijn bijna geteld. Dat is te 
merken aan de bezettingsgraad 
van de Arenbergbib, maar 
evengoed aan het bittere tekort 
aan activiteiten volgende week. 
We konden voor de goedkope 
optie gaan en dus geen bakske 
maken, maar dat konden we u, 
trouwe lezer, niet maken. Doe u 
daarom tegoed aan een Bakske 
zoals u het nog nooit gezien hebt: 
meer plezier, minder serieux!

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

De leegte van de kalender is het eerste teken 
aan de wand.
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Praeseswoordje
Geachte, 

Wegens het overweldigende succes van de vorige hapklare 
brok poezie in dit onvoorstelbaar populaire katern, gewoon nog 
wat. Omdat het kan.

Muren van schaduw

Verspreidend onder toezicht

Fuck die kakwekker

Jawel vrienden, de helden  van de betere haiku zien direct dat ik een gigaslaaptekort 
heb. Zij het nu dat ze de lyrische bewieroking van mijn wallen doorhebben of gewoon 
door mijn afgepeigerde aanblik...

Maar ach, het was een heel toffe kiesweek en ik mag dus niet klagen. 
Proficiat aan Lukas en de ganse ploeg!

Slaapwel!

Lucas

Het is zo ver! De nieuwe ploeg is verkozen! Ik ben vervangen. 
Afgeschreven. Al bijna vergeten.. Zeer triest allemaal. Maar laten 
we het over een andere boeg gooien en de verkozen ploeg vieren! 
Bravo Sloopwerken! Het weer zat tegen, maar jullie stonden er 
vol enthousiasme en inzet. Dat toont zich ook in de resultaten 
van de stemming:

Stemopkomst: 31,65% NICE  
Stemmen voor: 89,69 % ZUPAH  
Stemmen onthouding: ook toch een paar, 
maar ik weet niet meer hoeveel SORRY  
Stemmen tegen: van ‘t zelfde BOE  

Ik nodig de tegenstemmers graag uit om hun ongetwijfeld goeie redenen te delen met de 
opkomende praeses, te bereiken via lukas.debacker@vtk.be.

Natuurlijk was er ook de strijd tussen de lolploegen SPAUVV en Rabsuap. 
SPAUVV haalde de meeste stemmen: 562 stemmen waarvan er na stemaftrek voor hun 
ettelijke fouten en overtredingen 212 overbleven. Rabsuap haalde 227 stemmen waarvan 
er na stemaftrek 182 van overbleven. Hoe dan ook proficiat aan beide lolploegen, maar 
toch iets meer proficiat aan SPAUVV :)

Hoera!   Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30  12u30 - 14u & 18u - 19u30 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30  12u30 - 14u & 18u - 19u30       22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30  12u30 - 14u 22u - ...
Donderdag    Gesloten   Gesloten        22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30  Gesloten  Gesloten

Theokot

Het is voorlopig nog niet echt te zien, maar de 
zomer komt er stilaan aan. Wat is dan leuker 
dan nog eens allemaal samen te komen 
en te genieten van dit weer met een goed 
stukje vlees. Op maandag 9 mei vanaf 19u 
organiseert Theokot een heuse barbecue. 
Je hebt de keuze uit 3 mogelijkheden:

·         2 vleesjes voor 3 euro  

·         3 vleesjes voor 4 euro  
·         750g ribbetjes Ö voor 6 euro

Inschrijven op voorhand is verplicht. Dit kan 
vanaf maandag 2 mei t.e.m. donderdag 
5 mei in het Theokot. Snel zijn is de 
boodschap want de plaatsen zijn beperkt!

Tot in het Theokot
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Spelletjes voor eenzame zielen

Spelletjes voor twee

Raad de functie
De één kiest een functie, de ander 
probeert die te achterhalen door telkens 
een getal te zeggen dat een waarde 
geeft in de functie.

Spruiten
Zet twee of meerder punten op een blad, 
waarna een speler een verbindingslijn 
trekt volgens de volgende regels:

- Een lijn verbindt 2 punten of 
verbindt een punt met zichzelf 
- Er mogen maximaal drie lijnen 
vertrekken of aankomen per punt 
- Lijnen mogen niet kruisen en mogen 
niet door een ander punt gaan 
- Teken een nieuw punt op de lijn

De eerste die niets meer kan doen, is de 
klos.

Sim
Kleur om de beurt een lijn van volgende 
fi guur. De eerste die daardoor een 
driehoek in eigen kleur sluit, heeft verloren.



5

Herken de prof
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KORTVERHAAL: GEZocht
Auteur: Anoniempje Anoniem 
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.

-Deel 8: Fiat Multipla-

‘Zou Marc Peeters hier achter zitten? 
Hij heeft ze duidelijk niet meer allemaal 
op een rij staan maar toch. Er valt maar 
op één manier achter te komen’, denkt 
Maarten. Hij raapt zijn fi ets van de grond 
en rijdt naar de campus. Marc heeft 
gisteren nog een voorstelling gedaan van 
zijn kunnen tijdens een van zijn lessen. 
Misschien loopt hij nog wel ergens rond. 
Hij rijdt helemaal rond maar geen Marc 
te bekennen. Maarten springt dan maar 
even de Acco binnen nu er toch geen 
volk staat. Alsof het universum hem een 
duwtje in de rug wilt geven ziet hij bij het 
binnenkomen Marc gewoon staan. Hij 
bladert door een boek over ruimtevaart en 
lacht luidop. Ach voor hem is het natuurlijk 
een komisch werk vol onzin. Maarten 
probeert zo onopvallend mogelijk te doen 
en neemt het dichtstbijzijnde boek vast en 
begint te bladeren. Op het einde van het 
gangpad ziet hij twee meisjes met hem 
lachen. Hij begrijpt niet meteen waarom. 
Hij bestudeert het boek iets aandachtiger. 
‘Ik had beter moeten nadenken welk boek 
ik zou vastnemen’, denkt Maarten terwijl 
hij het boek over vulvapathologie dan 
toch maar terug in het schap zet. Marc 
verlaat het gebouw. Maarten probeert 
hem te achtervolgen. Marc stapt in zijn 
wagen. Het is een pastel paarse Fiat 
Multipla, een van de lelijkste wagens ooit 
ontworpen. Hij start de motor maar laat 
de koppel schieten. De motor valt stil. Dit 
geeft Maarten de tijd om naar zijn fi ets 
te lopen. Hij springt op zijn fi ets en zet de 
achtervolging in. Hoe hard hij ook fi etst 
de pastel paarse Fiat Multipla rijdt steeds 
verder en verder. Aan de ring speelt hij 
hem kwijt. ‘Fuck’, denkt Maarten. Hij 
besluit dan maar heel centrum Leuven 

rond te fi etsen. Maarten rijdt tevergeefs 
rond. Geen spoor van hem te bekennen. 
De zon begint te dalen en de schemering 
zet in. Maarten geeft op. Het is zinloos. 
Met neergeslagen hoofd fi etst hij terug 
naar zijn kot. Hij draait de Familie de 
Bayostraat in. Maarten moet een paar 
keer met zijn ogen knipperen maar in de 
verte staat op enkele meters van zijn kot 
de Multipla geparkeerd. Hij staat voor 
een woning die verbouwd wordt.

Gezocht: jobstudent 
ISMA2016 conferentie
Het departement werktuigkunde 
organiseert in september dit jaar de 
ISMA2016 conferentie, een van de 
grootste conferenties op het gebied van 
geluid- en trillingsanalyse. Organiseren 
van een conferentie van dergelijk formaat 
is veel werk, en we kunnen best nog wat 
hulp gebruiken. Heb je nog niets te doen 
in de periode 25 juli tot 5 augustus, en 
wil je wel deel zijn van de organisatie van 
een evenement van dergelijke omvang, 
stuur dan een berichtje naar maurice.
imholz@kuleuven.be. Technische kennis 
niet vereist.

Berichten
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeID, DIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotteD: VtK InstuRen? 1 ADRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeID, DIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotteD: VtK InstuRen? 1 ADRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeID, DIePZInnIGe 
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Doolhof

Raadsel

De oplossing voor het raadsel van vorige week is Corporal Upham. Mathieu Himpe wist 
dit en mag zijn prijs komen afhalen op Blok 6!

Raadsel voor deze week:

Langs de Bondgenotenlaan staat, op onderling gelijke afstand, een aantal bomen, 
genummerd: 1, 2, 3, 4, ... Eline loopt van de eerste naar de laatste boom en terug. Lucas 
doet dat precies in de omgekeerde richting. Ze starten gelijktijdig en lopen met vaste 
snelheid, maar die is voor beiden verschillend. Hun eerste kruising is bij paal 10, de tweede 
(als ze beiden op de terugweg zijn) bij boom 20. Hoeveel bomen staan er langs de 
Bondgenotenlaan? 

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon!

Tough Mazes by KrazyDad, Book 24 Maze #1
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