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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (5/5)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Stemmen! Stemmen! Stemmen!

Achter je PC

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (6/5)
21u00 - ...
Dinsdag (7/5)
21u00 - ...
Woensdag (8/5)
21u00 - ...
Donderdag (9/5)
07u00-19u00
21u00 - ...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (6/5)
Theokot GESLOTEN
12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (7/5)
Theokot GESLOTEN
18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot
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Woensdag (8/5)
Theokot GESLOTEN
12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Donderdag (9/5)
Theokot GESLOTEN
Vrijdag (10/5)
Theokot GESLOTEN

Woordje van de opkomende praeses
Onze beste Praeses en Vice hebben mij de eer gegeven om deze plaats in ons bakske te
mogen vullen, iets wat ik volgend jaar hopelijk elke week ga mogen doen. Jammer genoeg
volg ik geen speciale richting en kan ik dit tekstje dus niet vol met fille-problemen of auto’s
tellen zetten. Ik zal er dan maar gebruik van maken om toch één keer een beetje reclame
te maken: deze week kiesweek, allemaal naar Alma 3 komen! Tot zover de reclame, nu
weer iets serieuzer. Een paar weken geleden ontstond er een discussie over de inhoud
van de kiesploegen, dat zij tegenwoordig verkozen worden door het aantal springkastelen
op hun kiesweek, of de prijs van het bier, en dan plots volgend jaar al hun studenten
moeten gaan vertegenwoordigen op onderwijs en socio-cultureel vlak. De ganse discussie
zelf zal ik jullie hier besparen, maar bij deze dus een oproep: wij schrijven ook serieuze
standpunten die te vinden zijn op onze website, lees ze, en als u vragen heeft, spreek me
er gerust op aan.
Tot op de kiesweek voor Alma 3!
Robin (letmebeyourpraeses@vtk.be)

Woordje van de opkomende vice
Zoals Robin al vermeldde, hadden we niet echt verwacht om hier nu al een tekstje neer
te pennen. Traditiegetrouw staan deze tekstjes rond deze tijd van het jaar nogal bol van
de verwijzingen naar thesissen, en weemoedigheid van bijna-oud-studenten. Maar dit jaar
niet! Tiens, hoe komt dat dan? Zou het weer er iets mee te maken hebben? Zou de huidige
vice liever een pintje drinken op een terrasje, en genieten van de zon dan in zijn pen te
kruipen voor het bakske? Of vindt hij FUSE zo tof dat hij ons de kans wil geven om nog
wat extra propaganda te maken? De waarheid zal - zoals steeds - wel weer ergens in het
midden liggen. Maar nu ik hier dan toch ben: ALMA 3 volgende week! Kiesweek! Cheap
bier! En eten! En springkastelen! Stemmen!!
Jeroen (uwkandidaatvice@vtk.be)
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Vtk verkiezingen
Het is weer zover, de kiesweek is hier. Deze week gaan we op zoek naar de opvolgers
van DELTA. Het minste wat je alvast kan doen is stemmen op donderdag 9 mei, zo maak
je gebruik van je democratisch studentenrecht en bepaal je mee wie volgend jaar jou
vertegenwoordigt op alle niveau’s van de Associatie KU Leuven. Maar wat de kiesploegen
het liefst hebben is natuurlijk dat je langskomt tijdens de kiesweek zelf (5-8 mei) om te
genieten van hun leuke activiteiten, gratis drank en lekkere snacks. Stemmen kan via
verkiezingen.loko.be/vtk. Om middernacht maakt VKK dan de uitslag bekend in fakbar ‘t
ElixIr.
VKK (vkk@vtk.be)

Activiteiten
Lolploeg schots en scheef
Schots en scheef, lolploeg voor VTK, organiseert deze woensdag, 8 mei, een namiddag
vol zuipfestijnen en vertier.
Wij zijn uit de Schotse hooglanden gekomen om een namiddag lang campus Arenberg
over te nemen. Kom mee drakenjagen met onze vuurspuwer, ter ere van McFranzen,
patroonheilige van de drakenjacht ! Drink een whiskey of tien, en sterk uzelf met wat
vettigen boef om deel te nemen aan de competities vatenslingeren en paalwerpen.
Kom dus op 8 mei ons kasteel bekijken aan het grasveld voor Alma 3 om samen met ons
scheef te gaan.

Sport
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). Tot dan!
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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)

Fakbar
Blijven feesten!
‘t Is weer een van de plezantere weken van ‘t jaar: goed weer, veel sfeer voor alma 3 en
(après-) feestjes in onze kelder! Volgende week houden wij een inter-Fakbarzuip tegen
Délibéré. De Fakbar die het meeste pinten achter zijn naam heeft staan krijgt van de
andere een gratis vat! Op maandag 13 mei in de Déli en op dinsdag 14 mei is ‘t in ‘t ElixIr
te doen. 2 dagen die je al zeker in je agenda moet zetten. De woensdag van laatste week,
22 mei, houden wij ook weer onze Afzuip. De perfecte afsluiter voor ‘t semester! Tot dan.
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Wegens kiesweek is het Theokot deze week gesloten. Kom dus allemaal af naar het plein
voor Alma 3 om jullie honger te stillen en dorst te lessen.
Theokot (theokot@vtk.be)

Best

Europe is awaiting you! – BEST Autumn Courses
Al plannen gemaakt voor deze herfst? Vergeet zeker niet de Autumn Courses van BEST
erbij te rekenen! Kies een topic en een plaats, schrijf een denderende brief en vlieg naar
de bestemming van je dromen voor minder dan €45! Deadline voor indienen: zondag
12 mei (volgende zondag dus) om 23u op dit adres: http://best.eu.org/student/courses/
coursesList.jsp?season=autumn13. Wacht dus geen seconde meer. And keep your
fingers crossed!
(NB: Als je wat advies van ons zou willen krijgen, bv. over de manier om een motivatiebrief
te schrijven, stuur ons maar een e-mailtje. We staan er al van te springen om jou te helpen)
BEST Leuven (best@vtk.be)
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Varia

How to Write a Paper for IEEE MTT-S Journals and Navigate the Review Process
By George E. Ponchak
13th of May 2013 @ ESAT Aud.B
This presentation will cover the steps that an author should take to increase the acceptance
rate of their papers in journals and conference. It will cover the reasons most papers are
rejected and how an author should organize their paper to avoid those reasons. Lastly, it
will present what steps you should take if your paper is rejected to get it published in the
same journal or in a different journal.

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 11
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!
De winnaar van de 2 kinepolistickets voor het invullen van onze Ir.Reëel-enquête is de
persoon met studentennummer r0299122! Hij/Zij mag zijn/haar prijzen ophalen bij onze
vice, vergezeld van zijn/haar studentenkaart!
Raadsel van de week
Fuse heeft een cirkelvormig graspleintje waarop mooi groen gras groeit. Op de rand van
dat pleintje staat een paaltje. Opkomend praeses Robin heeft een goed vriendje, Jeroen
die hij met een touw aan het paaltje vast maakt. Robin wil nu dat Jeroen precies de
helft van het gras op eet. Hoe lang moet Robin het touw van Jeroen naar het paaltje
maken? (De plaats waar het touwtje aan Jeroen wordt vastgemaakt en armbereik mogen
verwaarloosd worden).
Lauren (raadsel@vtk.be)

Bakske Week 11 - p. 7

€299
INCL. HA

LF PENS

ION

VTK goes surfing
VAN VR 05/07 t.e.m. ZON 14/07
€299 INCLUSIEF
HALF PENSION

MOLIETS

FRANKRIJK

INBEGREPEN

inschrijven?

WWW.SURFBLEND.BE/VTK
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Globevents Lic A5735

Busreis heen en terug
7 overnachtingen in 4 persoonstenten in het Moliets surfcamp
Half pension | Organisatie en begeleiding
Gratis surfmateriaal en wetsuits voor iedereen
Surfblend T-shirt | Excursies en activiteiten
Verblijfstaxen en fooien

