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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (21/4)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

LOKO onderwijscongres

Faculteit soc. wet

12-Urenloop Gent

Station Leuven

Lord of the Rings marathon

Theokot

Metalnight

‘t ElixIr

Fakbar open

‘t ElixIr

Maandag (22/4)
21u00 - ...
Dinsdag (23/4)
21u00 - ...
Woensdag (24/4)
13u00-21u00
13u24 - ...
19u00-07u00
21u00 - ...
Donderdag (25/4)
21u00 - ...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (22/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (23/4)
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Woensdag (24/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-19u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (25/4)

Vrijdag (26/4)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Hier zit ik dan, in mijn hotelkamer in Sint-Petersburg. In een mooie smoking, een zwart
vlinderdasje en net terug van een avondje café met Jean-Jacques De Gucht en Veli
Yüksel. Herinneringen (en politieke discussies) om te koesteren. :)
Ondertussen kan ik ook al de polka, de wals, de polonaise (de Russische versie, want
in de Hollandse was ik reeds specialist!) en de galop dansen en ben ik tot de conclusie
gekomen dat Rusland overvol staat met speeltuinen tussen al die communistische
blokken. Diegenen die mij kennen, weten dat ik mij rot amuseer dus. ;)
Maar deze week kom ik terug naar ons Belgenlandje en dan kan het feest hier weer
losbarsten.
Tot gauw,
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Beste jongens en meisjes van het Bakske,
Vrienden en vijanden van het woordje van de Vice,
Ik heb heugelijk nieuws:
Het is weer tijd voor MILKSHAKES!
Marvin (vice@vtk.be)

Sport
Sport van de maand april: Beachvolley en wraps
Nu de zon eindelijk is beginnen schijnen, organiseert VTK voor jou een zomers
beachvolleybaltornooi op maandag 29 april. Je kan je ploeg (minstens 4 personen) gratis
inschrijven via onze site en zo kans maken op één van de prachtige prijzen.Om onze
honger te stillen, zullen we heerlijke wraps voorzien aan € 1,5, ook als je niet meedoet
aan het tornooi kan je nog steeds wraps komen eten. Voor iedereen die wel meedoet
aan het tornooi zal er een gratis drankje worden voorzien. Het tornooi vindt plaats op de
beachvolleybalveldjes aan gebouw De Nayer, van 18u00 tot 21u00.
Emily (sport@vtk.be)
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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 www.
surfblend.be/vtk
Emily (sport@vtk.be)
12 Urenloop Gent
Deze woensdag gaan we onze vriendjes van Gent helpen in hun strijd tegen de
plaatselijke variant van Epolloon. Ook zij stonden er dit jaar bij ons, en hoe meer volk wij
meenemen naar hun, hoe meer ze ons volgend jaar ook gaan willen helpen! Inschrijven
kan via de link op de sportpagina van de VTK site en het facebookevenement. De eerste
20 ingeschrevenen krijgen een broodje en een drankje helemaal gratis. Ook de treinrit
betalen wij! Afspraak om 13u10 aan de voorkant van het station, vlakbij de ingang van de
verkoopcontainer.
Robin (sport@vtk.be)

Cursusdienst
Vergeet niet te reserveren
De vakantie is nog maar net op zijn einde gelopen, maar toch komt het einde van dit
semester met rasse schreden dichterbij. Heb je er nog niet aan gedacht dat je misschien
nog enkele boeken nodig zal hebben? Denk er dan toch nog maar eens aan...je hebt nog
tot 30 april middernacht om al je boeken te bestellen. Zo kunnen je boeken nog op tijd
worden toegewezen. 9 mei is het laatste moment waarop je kan langskomen, daarna sluit
Cursusdienst om aan de voorbereidingen voor volgend jaar te beginnen en ben je spijtig
genoeg te laat.
Het Cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Cultuur
USO-LUK: Ein deutsches Requiem
Deze en volgende week is het zo ver: het USO en het LUK laten eindelijk het resultaat
horen van een wel heel bijzondere samenwerking. Het is al 20 jaar geleden dat deze
twee ensembles nog eens samen optraden, en daarom hebben we een speciale locatie
uitgekozen, de Sint-Pieterskerk. Daar zullen het USO en het LUK naast de Zwanenmeersuite
van Tsjaikovski en “Die deutsche Liturgie” en “Jauchzet” van Mendelssohn ook “Ein
deutsches Requiem” van Johannes Brahms brengen, een absoluut meesterwerk. De
concerten vinden plaats op 22 en 29 april en op 3 mei, telkens om 19u00. Kaarten zijn te
verkrijgen aan €6 (studententarief) of €5 (cultuurkaart) bij de leden van beide ensembles
of via www.usoleuven.be. Voor deze democratische prijs krijg je niet alleen een topconcert
te zien, maar ben je ook welkom op onze traditionele Leffereceptie.
Bram van der Heijde (pr@usoleuven.be)
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Preparee
Preparee eindigt dit academiejaar traditiegetrouw met een afsluiter om U tegen te zeggen:
het interfacultair improvisatietoernooi! Op woensdag 1 mei vatten we de koe bij de horens,
kijken we het paard in de bek en verdrinken zeker en vast een of ander kalf. Dit keer
nergens anders dan in de Parthenonzaal (MSI 03.18). Wees er als de kippen bij en stem
jouw faculteit naar de overwinning! Tickets zoals altijd te bestellen via www.preparee.be.
Het belooft een beestige avond te worden, rrrauwtsj...

Onderwijs
LOKO Onderwijscongres
Op 24 april organiseert LOKO een onderwijscongres, met als thema nakende
rectorverkiezingen. Professoren Tine Baelmans, Bart De Moor, Karen Maex en Rik Torfs
hebben zich officieel kandidaat gesteld voor het ambt van rector. Maar wat betekent dat
nu concreet? Wat worden de uitdagingen waar de rector-elect de volgende vier jaar mee
zal worden geconfronteerd? Welke kandidaat heeft het beste programma? Kom met VTK
Onderwijs mee naar dit congres! Discussieer mee over beleidsthema’s als flexibilisering
en de herindeling van het academiejaar. Vraag enkele specialisten ter zake hoe het
nu net zit met de integratie. Maak daarna kennis met de rectorkandidaten tijdens het
studentenpraatcafé. En ‘s avonds kan je diezelfde kandidaten het tegen elkaar zien
opnemen op het rectorsdebat, met aansluitende receptie.
Bijkomende informatie, het programma, en de inschrijvingsmodule is te vinden op www.
loko.be/onderwijscongres. Wij zuller er zijn! U komt toch ook?
VTK Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Fakbar
Metalnight
Zondag is het weer een tijd voor Happy Hour! 2 pinten voor €1, dat kan alleen maar een
goed begin van de week betekenen. Maandag gaan we even de nucleaire toer op en komt
de Master Energie onze Fakbar overnemen met een, zoals vorig jaar, geniaal feestje.
Altijd die mainstream feestmuziek wordt ne mens ook al eens beu en daarom houden
wij woensdag Metalnight! Heel de avond echte metal schijven, live metal door bands die
komen spelen, stevige bieren zoals Tauro en Julius aan €1,5 en shooters aan €1. Een
avond voor u eens volledig te laten gaan dus! Donderdag is ‘t dan weer tijd aan Farma om
de week goed af te sluiten.
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot
Deze week gaan we nog eens iets anders doen dan enkel broodjes verkopen. Op
woensdaavond (19u00) beginnen we aan onze Lord of the Rings marathon. Voor alle fans
van deze epische films, kom zeker af!
Theokot (theokot@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties

De deadline gemist om te appliceren voor een BEST Summer course? Niet geaccepteerd
voor de course die je wilde volgen? Nog nooit van BEST gehoord? NO PANIC!
Net zoals er Summer Courses zijn, organiseert BEST ook Autumn Courses. Het principe
is simpel: je kiest een cursus die je interesseert, schrijft een motivatiebrief, en je bent weg
naar een of andere Europese stad in een of ander Europees land… En dat alles voor
minder dan 40 euro!
Barcelona, Rome, Athene? Of liever Izmir, Maribor of Sofia? Op http://best.eu.org vind je
alle mogelijke cursussen. Appliceren kan nog tot 12 mei.
Maarten (br@vtk.be)

Best

De deadline gemist om te appliceren voor een BEST Summer course? Niet geaccepteerd
voor de course die je wilde volgen? Nog nooit van BEST gehoord? NO PANIC!
Net zoals er Summer Courses zijn, organiseert BEST ook Autumn Courses. Het principe
is simpel: je kiest een cursus die je interesseert, schrijft een motivatiebrief, en je bent weg
naar een of andere Europese stad in een of ander Europees land… En dat alles voor
minder dan 40 euro!
Barcelona, Rome, Athene? Of liever Izmir, Maribor of Sofia? Op http://best.eu.org vind je
alle mogelijke cursussen. Appliceren kan nog tot 12 mei.
BEST (best@vtk.be)

Varia

De bib - jouw mening telt!
Beste studenten,
het is zeer belangrijk dat de bibliotheken zich continu aanpassen aan de noden van
de studenten. Daarom is jouw bijdrage als student uiterst relevant in dit onderzoek. De
enquête vergt een kleine 5 minuten en peilt naar de dienstverlening van de bibliotheken
aan de KU Leuven. We danken jou voor je mening!
Link naar de enquête: http://www.thesistools.com/web/?id=332012
Student Startup Forum
Beste student,
Voor de derde maal zal AFC op 2 mei 2013 alles wat ondernemerschap ademt in
Vlaanderen samen brengen op het Student Startup Forum. Die dag zullen Belgische
topondernemers hun ervaringen delen tijdens keynote lectures. Onder de sprekers van deze
editie bevinden zich Roland Duchâtelet (Founder Melexis, voorzitter Standard Luik), Frank
Bekkers (CEO Mobile Vikings), Luc Van den Hove (CEO IMEC), en nog vele anderen. Ook
zullen er professionals tips en tricks gevens tijdens workshops omtrent Business Models,
Finance, Idea Pitching, en nog veel meer boeiende topics. En last but not least is er het
unieke concept van “Dating”. Deze dating geeft studenten de kans om op een informele
manier het gesprek aan te gaan met de Vlaamse ondernemer en zo hun ideën te kunnen
pichten of advies te vragen.
Alle info en registratie op www.studentstartup.be!
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Bloedserieus
Beste bloederige studenten,
Met bijna 4000 donoren sloten we de Bloedserieusweek in Leuven van dit semester af, en
we zijn terecht trots dat vele studenten, maar ook heel wat professoren en anderen, hun
weg naar de donorplaatsen hebben gevonden! Bij deze dan ook een oprechte ‘dankjewel’!
Het is niet voor iedereen even evident om ‘zomaar eventjes’ bloed te gaan geven, maar het
doet goed om te zien dat jullie weten dat jullie echt het verschil maken, en jullie moedige
daad enorm de moeite loont! Zonder jullie inzet kon die van ons niet beloond worden en
dat weten we maar al te goed. We doen dan ook maar al te graag iets terug voor jullie:
de drie faculteitskringen die het best vertegenwoordigd waren, afgelopen editie, worden
nog eens extra in de bloemetjes gezet. We bieden Medica, LBK en Apolloon elk een gratis
vat aan! Op zo’n prestatie mag al eens gedronken worden. En vooral: tot op de volgende
edities!
Het Bloedserieusteam Leuven dankt u van harte!

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 9
Nog 1 week geen raadsel oplossen, maar onze Ir.Reëel-enquête! Lees jij soms de
Ir.Reëel, maar zijn er wat dingen die je storen? Lees je hem juist niet om een bepaalde
reden? Help ons dan om hem volgend jaar beter te maken en vul onze Ir.Reëel-enqûete
in op on.vtk.be/irreeel. Je maakt ook nog eens kans op 2 Kinepolistickets! De winnaar
van deze tickets wordt getrokken op 1 mei!
Lauren (raadsel@vtk.be)
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