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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (12/5)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (13/5)
21u00 - ... Fakbar battle Délibéré

Dinsdag (14/5)
21u00 - ... Fakbar battle ‘t ElixIr

Woensdag (15/5)
21u00 - ... Fridgewars ‘t ElixIr

Donderdag (16/5)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (13/5)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Dinsdag (14/5)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woensdag (15/5)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Donderdag (16/5)
10u30-14u30
12u30-13u30

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot
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Vrijdag (17/5)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Een fantastische kiesweek, niet naar de les gaan, in het zonnetje zitten en genieten van 
wat de ploegen allemaal te bieden hadden: het was weer een geweldige week! :) En met 
veel vertrouwen en trots geef ik de fakkel voor volgend jaar graag door aan Robin. Want 
dat ze er met Fuse opnieuw een zalig VTK-jaar van gaan maken, dat durf ik nu al te 
beloven op een bierkaartje! Maar nu nog een paar rustige Delta-weken, en misschien al 
eens wat beginnen blokken. ;)
Nog eventjes praeses,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Meligheid alom! De dagen van Delta zijn geteld. Maar wat een opvolgers! Met een 
overduidelijke uitslag is Fuse verkozen om jullie te vertegenwoordigen en zat te voeren 
het komend academiejaar. Een dikke proficiat!
Ook een dikke proficiat aan de lolploegen! Het was een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk 
gingen de sjiek geklede mannen en vrouwen van Fistula Inc. met de overwinning aan de 
haal. De kortgerokte en onderbroekvrije kerels van Schots & Scheef belandden daardoor 
op een verdienstelijke tweede plaats. Ook voor hen: gefeliciteerd!
Tot nog eens een rustige avond in de fak,

Marv (devriendelijkevice@vtk.be)

Vtk verkiezingen
Met heel veel trots kunnen we aankondigen dat ploeg Fuse de kringverkiezingen voor 
het jaar 2013-2014 heeft gewonnen met een opkomst van 28,3% van de studenten! 804 
studenten stemden voor, 80 tegen en 42 stemden onthouding. Proficiat Fuse en veel 
succes komend academiejaar!
In de lolploegenverkiezing was het extreem spannend, maar uiteindelijk haalde Fistula 
Inc. het met 321 stemmen, tegenover 312 stemmen voor Schots en Scheef. Ook een 
welgemeende merci aan beide lolploegen om de kiesweek nog lolliger te maken!

VerkiezingsKontroleKommissie (vkk@vtk.be) 

Cursusdienst
Uitzonderlijk zal onze cursusdienst komende donderdag (16/05) geopend zijn tussen 
12u30 en 13u30. Dit is het allerlaatste moment waarop reservaties kunnen worden 
afgehaald. Woensdag 22/05 is er een allerlaatste opening (18u-19u) waarbij het principe 
“first come, first serve” geldt.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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Activiteiten
Doopcertificaten

Deze week de allerlaatste kans om je doopcertificaat nog op te komen halen in ‘t Theokot!
Kai (schachtenmeester@vtk.be) 

 Fakbar 
Nog eventjes feesten!

‘t Jaar nadert dan wel stilaan zijn einde, maar toch zijn er deze week nog heel wat plezante 
feestjes! Maandag en dinsdag houden wij een Beer Battle tegen de Industrieel ingenieurs. 
De kring die het meeste pinten kan drinken, krijgt van de andere een vat! Maandag gaan 
wij naar de Délibéré en dinsdag komen zij naar onze Fakbar ‘t ElixIr. Zet deze 2 dagen dus 
al zeker in je agenda. Woensdag is er Fridgewars: Voor €1 kan je een tombola trekken die 
je als prijs één van onze sterke bieren oplevert! Waag dus zeker je kans. Donderdag komt 
Farma voor de laatste keer onze Fakbar overnemen dus ook een niet te missen feestje.

    Fakbar (fakbar@vtk.be)

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 12
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 vorige week is Anne Van Langedonck.

Raadsel van de week
Vervolledig volgende getallenreeksen.

77, 143, 221, 323, 437
1, 5, 32, 288, 3413
127, 21, 12, 6, 3
2, 3, 5, 11, 31
100, 121, 144, 202, 244

Lauren (raadsel@vtk.be)
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