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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (28/4)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (29/4)
18u00-21u00

21u00 - ...
Svdm: Beachvolley en wraps
Fakbar open

Beachterreinen De Nayer
‘t ElixIr

Dinsdag (30/4)
21u00 - ... Fakbar open (Gratis vat Kanweek) ‘t ElixIr

Woensdag (1/5)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Donderdag (2/5)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (29/4)
10u30-14u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Dinsdag (30/4)
10u30-14u30
12u30-13u30

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Woensdag (1/5)
Theokot GESLOTEN
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Donderdag (2/5)
10u30-14u30
12u30-13u30
12u45-13u45
20u00-23u00

Theokot open
Cursusdienst
ASML Lunchpresentatie
Verkiezingsdebat

Theokot
Theokot
C300 Aud. A
Aula CW 200 A

Vrijdag (23/5)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Back from Russia, en wat een mooi weer hier in België. Meteen een verbrand gezicht ... 
al een geluk dat de waterballonnen van de Big Splash voor de nodige afkoeling zorgden. 
Ook het medewerkersfeestje was weer een voltreffer, met wodka-redbull aan 67 cent! 
:p In sneltreinvaart komt nu echter de kiesweek dichterbij, met deze week reeds het 
langverwachte verkiezingsdebat. Ik ben alleszinds erg benieuwd naar de ideeën van de 
nieuwe ploeg!
En niet alleen bij VTK zijn er verkiezingen op til, ook de universiteit staat voor een moeilijke 
beslissing: Wie wordt de nieuwe rector? Echt een leuke, maar ook verantwoordelijke 
ervaring om hier als student mee over te mogen beslissen. Het wordt dus nog spannend 
de komende weken!
Ciao,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Vorige week was het feestje waar iedere medewerker het voor doet: het Medewerkersfeestje! 
Belachelijk goedkoop, al je vrienden en een line-up om U tegen te zeggen. Kortom, een 
vertrouwd recept voor een van de meest legendarische feestjes in de Rumba. 
Als je er dit jaar niet bij was, dan kan ik alleen maar zeggen: doe volgend jaar een paar 
shiftjes en zorg dat je naam op de guest list staat! 
Voor de hardste onder de medewerkers: jullie comfypantsen zijn in aantocht!
Groeten,

Marv (devriendelijkevice@vtk.be)

Sport
Svdm april: Beachvolley en wraps

Op maandag 29/4 organiseert VTK voor jou een zomers beachvolleybaltornooi. Kom voor 
je favoriete ploeg supporteren of kom je honger stillen met heerlijke wraps voor amper €1!

Emily (sport@vtk.be)
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Afsluitend studententornooi 2013
Beste Studenten! Zin om je nog een laatste keer helemaal uit te leven in aanloop naar de 
examens? Op woensdag 8 mei organiseren LOKO Sport en KHLeuven voor de 5de maal het 
Afsluitend Studententornooi van de WednesdaySportsFever, waarbij BEACHVOLLEYBAL 
(comp. 2 vs 2 & recr. 3 vs 3), RUGBY (7 vs 7) & BASEBALL (7 vs 7) op het programma 
staan! Om dit gebeuren helemaal af te maken wordt er doorlopend een heerlijke BBQ 
voorzien waar jullie heerlijke Amerikaanse hamburgers kunnen krijgen!  Er zal tevens 
een surfsimulator aanwezig zijn en DJ’s die voor ambiance zorgen. Gedurende de hele 
namiddag zullen er uiteraard ook verfrissende drankjes te verkrijgen zijn. Bovendien kan 
je ook kans maken op een surfreis of skate longboard! Zak dus met z’n allen af naar het 
Universitair Sportcentrum op woensdag 8 mei en beleef een heerlijke zomerse namiddag 
gevuld met sport, muziek en BBQ! Deelname aan het tornooi kost slechts €1 per persoon 
en inschrijven doe je vooraf en kan tot en met 6 mei via de site van LOKO Sport (  “http://
www.loko.be/nl/afsluitendstudententornooi” http://www.loko.be/activiteiten). Tot dan!

VTK Surfreis
Na de VTK skireis komt er nu ook de VTK Surfreis! We gaan samen met Surfblend naar 
Molliets voor een luttele prijs van 299 euro. Hierin zijn inbegrepen: 7 overnachtingen, 
busreis heen en terug, halfpension, gebruik van alle surf- en sportmateriaal, camp 
T-shirt en extra’s zoals een gratis strandcantus en 3 gratis drankkaarten. We vertrekken 
vrijdagavond 5 juli en zijn zondagochtend 14 juli terug. Inschrijven doe je via http://www.

surfblend.be/vtk.
Emily(sport@vtk.be)

 Activiteiten
Gratis vat Kanweek

Vanwege het grootse succes van jullie eerste- en tweedejaars kameraden van Kanweek, 
geeft Kanweek een gratis vat! 
Kom dus allen een pintje drinken op de winst van kanweek!

Kanweek (kanweek@vtk.be)

 Fakbar 
24u-Fak

Vorige week was er weer heel wat te doen van feestjes en daarom doen we deze week 
eens iets anders. Sommige mensen proberen zich te bewijzen door 24 uur lang toertjes 
te gaan lopen of te gaan supporteren, anderen door 24 uur lang in onze Fakbar zich te 
komen amuseren! Wij starten dinsdag avond om 21u en blijven doorgaan tot 21u de dag 
erop. Elk uur zal er iets anders te doen zijn. Een uurtje Drum and bass, barbecue, gratis 
vat,film of gezelschapsspelen kan je allemaal verwachten, dus kom zeker eens langs! Op 
het einde van deze week loopt ook de FakIr wedstrijd af.

    Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
ASML Lunchpresentatie

Ben je op zoek naar een boeiende job in een hoogtechnologische industrie? Kom dan 
zeker naar de lunchpresentatie van ASML op 2 mei in C300 auditorium A. ASML is een 
Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in het produceren van machines voor de chipindustrie. 
Inschrijven voor deze presentatie kan via: http://vtk.be/nl/form/view/2138/. Er wordt een 
broodje voorzien voor de ingeschreven studenten.

VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Best
BEST Autumn Courses 

De inschrijvingen voor BEST Autumn Courses zijn nog volop bezig en verschillende 
Europese destinaties wachten op jouw motivatiebrief! Weet je niet goed hoe aan 
zo’n motivatiebrief te beginnen of wil je het door ons laten nalezen om je kansen om 
geselecteerd te worden nog te verhogen? Stuur je brief dan zeker door naar leuven@best.
eu.org en we lezen het graag na :-)
Barcelona, Rome, Athene? Of liever Izmir, Maribor of Sofia?  Op http://best.eu.org/courses 
vind je alle mogelijke cursussen. Appliceren kan nog tot 12 mei.

BEST (best@vtk.be)

Varia
Verkiezingsdebat

Donderdagavond vanaf 20u zijn jullie allemaal welkom in het Auditorium van CW (200A) 
vanaf 20u voor het verkiezingsdebat. Het belooft een spannende avond te worden, 
waarin de serieuze ploeg en de lolploegen zich aan jullie voorstellen en waar de kritische 
vragen zeker niet geschuwd zullen worden!
Ben je dus geïnteresseerd in wat de ploeg volgend jaar voor jullie wil betekenen, kom 
dan zeker eens luisteren of hen zelf wat vragen bestoken. Tot donderdag, iedereen is 
van harte welkom! 

de VerkiezingsKontroleKommissie (vkk@vtk.be)

Interfak Big Band
Interfak Big Band in collaboration with KU Leuven Dienst Cultuur presents its annual jazz 
concert on May 8, in the Grote Aula. Our special guest is Carlo Nardozza, one of the best 
jazz trumpet players in Belgium. Tickets: 10 EUR; Students - 5 EUR (Cultural Card: 1 EUR 
discount) Reservations: mailto ibb.nardozza@gmail.com. 

ULYSSIS Workshop Command-line
Gebruik je al Linux maar kan je eigenlijk niet met die zwarte-witte lettermagie om? Ben 
je een fervent OSXer maar wil je toch graag nog wat extra command-efficiëntie? Heb je 
een vak waarin wat prompt-magie wel handig kan zijn? Voor alles en nog veel meer kan je 
terecht bij de ULYSSIS Workshop Command-Line. De workshop is gericht op gebruikers 
van Linux, Mac OS X en BSD-varianten en legt de command-line vanaf de basis uit, om 
zo je geautomatiseerd en keyboard-versneld leven op te bouwen. We zien je graag op 
dinsdag 30 april om 20u in de 200A lokaal 00.144. Meer info op de poster, inschrijven kan 
via ulyssis.org/inschrijven
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Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 10
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
VTK heeft exact 450 leden. Om lid te worden van VTK moet je naast je naam, ook je 
verjaardag opgeven, zodat we niemand zijn verjaardag kunnen vergeten!
Vandaag is er echter niemand jarig. Hoe groot is de kans dat dit vandaag gebeurt? Het 
zou echter ook kunnen dat er elke dag iemand jarig is. Wat is de kans hiertoe? Je mag 
veronderstellen dat een jaar juist 365 dagen heeft. 

Lauren (raadsel@vtk.be)
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