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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (4/5)
19u00-22u00

Pixel Openingsreceptie

tent aan Alma 3

22u00-05u00

Pixel FLUOparty

‘t ElixIr

19u00-22u00

Pixel Movie Night: Wreck-It Ralph

tent aan Alma 3

20u30-01u00

Pixelcantus

Waaiberg

ASML & Pixel Comedy Night

Aud. De Molen

13u00-17u00

Nautilus @ lolploegennamiddag

tent aan Alma 3

13u00-17u00

RebelLion @ lolploegennamiddag

tent aan Alma 3

Maandag (5/5)

Dinsdag (6/5)
19u30-23u00
Woensdag (7/4)

Agenda serieus

ACTIVITEITEN

Maandag (5/5)
10u30-14u30

Theokot GESLOTEN

Theokot

Theokot GESLOTEN

Theokot

Dinsdag (6/5)
10u30-14u30
Woensdag (7/5)
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10u30-14u30

Theokot GESLOTEN

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (8/5)

Vrijdag (9/5)
10u30-14u30

Woordje van de praeses

Na vorige week eventjes mijn wannabe opvolger aan het woord te hebben gelaten,
neem ik nu weer mooi mijn plek in dit klasseblad in. We moeten de jongen toch met
zijn voetjes op de grond houden hé! Ik zou deze kans kunnen grijpen om lekker
nostalgisch terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar ga dat toch niet doen. Ik
heb namelijk iets belangrijkers te vertellen: afgelopen week was het kiesweek van
Ekonomika. Op zich niets bijzonders, maar wat me daar vooral is opgevallen (nog
meer dan die achtbaan) is het ongelooflijk boertig gedrag van heel wat studenten op
zo’n kiesweek. Klagen dat ze te lang moeten wachten op gratis (!) bier, eten of wat
dan ook; ijsjes en bevroren curryworsten de lucht in smijten, duwen, drammen,...
Ik ben er echter wel heilig van overtuigd dat jullie veel voorbeeldigere studenten
zijn dan dat gespuis uit het centrum, maar sta toch even stil bij al die verwennerij
komende week en neem niet zomaar alles als vanzelfsprekend aan.
Nieuws van de week: VTK Gent won de 12 urenloop voor het tweede jaar op rij, nu
is het aan ons volgend jaar!
Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Als ex-karchauffeur van VTK kon ik afgelopen week stevig mijn hartje ophalen.
Onze teerbeminde kar, Roxanne, ging immers op pensioen en werd vervangen
door een (voorlopig nog naamloze) gloednieuwe Peugeot Boxer. Roxanne is
ondertussen al lang in Polen, alwaar ze hopelijk nog productief de rest van haar
dagen (en banden) slijt. Ons nieuw beestje kan zich deze week al meteen aan een
vuurdoop verwachten, want het is natuurlijk kiesweek en daar hoort een hoop werk
- en dus een hoop rijden met de kar - bij. De bende mafferds van Pixel hebben dit
jaar zich stevig uit de naad gewerkt om jullie deze week in de watten te leggen, en
watten zullen er gelegd worden! Ik ben alvast benieuwd hoe ze mij gaan overtuigen
om donderdag toch maar voor hen te gaan stemmen.
Weetje van de week: enkele zaken blijven bij VTK wel erg lang rondslingeren. Zo
hebben we deze week alle EHBO-koffers vernieuwd, en ontdekten we verband dat
al sinds 1997 vervallen was.
Jeroen (vice@vtk.be)
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Activiteiten
Finalecantus
Op donderdag 15 mei is het jammer genoeg al onze laatste cantus van dit semester.
Maar niet getreurd, wij hebben voor jullie nog iets fantastisch in de aanbieding!
Altijd al gedroomd van op een cantus enkele prachtplaten mee te knallen met Yves
Segers? Wel dan is dit de ideale gelegenheid, want hij komt de pannen van het dak
zingen. En om dit jaar in schoonheid af te sluiten, zullen we cantussen op Brugse
Zot en Sangria.
Nog niets te doen die avond? Kom dan vanaf maandagmiddag 12 mei in het
Theokot je ticket claimen

Kiesweek Pixel

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Pixel kiesweek: feest aan Alma 3 - 4-6 mei 2014
Hoi allemaal, vanaf zondag kunnen jullie ons vinden in onze tent aan Alma 3
voor de meest geweldige week van het jaar. We verkopen pintjes aan 50 cent
en frieten en frituursnacks aan belachelijke prijzen. Er zullen maandagnamiddag
zware bieren met rijstpap verkocht worden voor 1 euro en ook is er doorlopend
gratis zelfgemaakte speculaastiramisu verkrijgbaar aan de toog. We delen gratis
suikerspinnen, zonnebrillen, flessenopeners, lolly’s, ijsjes en nog zoveel meer
uit. Kortom, ik zou hier nog een paar uur kunnen doorgaan met opsommen hoe
geweldig het allemaal gaat worden, maar jullie kunnen dat gewoon allemaal zelf
komen ervaren. Zorg dat je er bent!
Pixel kiesweek: eetactiviteiten - 4-6 mei 2014
Iedere keer als onze klok etenstijd slaat, voorzien we jullie van een overheerlijke
maaltijd. Zie hier een klein overzicht:
- Maandagmiddag: Build-Your-Burger voor 50 cent
- Maandagavond: BBQ aan 2 (2stuks vlees) en 3 euro (3stuks vlees)
- Dinsdagochtend/-middag: Brunchbuffet aan 1 euro
- Dinsdagavond: Paella voor 2 euro
Inschrijven voor de BBQ en de paella kan nog steeds op pixel.vtk.be. Smakelijk!
Pixel Openingsreceptie - 4 mei 2014
Zondagavond gaat onze kiesweek EINDELIJK van start na maandenlang zwoegen
en organiseren. We verwelkomen jullie graag in onze tent aan Alma 3 die vanaf
nu 3 dagen lang onze vaste stek wordt. Kom langs vanaf 19u voor gratis bubbels,
hapjes en live jazzy muziek! Ook zal er al de mogelijkheid zijn om frietjes te eten.
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Pixel FLUOfakfeestje - 4 mei 2014 @ ‘t ElixIr
Na de receptie zakken we met z’n allen af naar onze fak voor een feestelijke
openingsavond van een week vol Pixels. Fluoverf, fluostiften en lichtgevende
accessoires zullen met hopen voorzien zijn om onze avond te kleuren en er zullen
(fluo?)cocktails aanwezig zijn voor de belachelijke prijs van 1 euro. Laat zeker een
boodschap achter op onze muren en haal je beste dansskills boven op deze nu
al legendarische fakavond. PS: witte T-shirts zien er fantastisch uit onder onze
blacklights!
Pixel Movie Night - 5 mei 2014
Jullie kennen het ongetwijfeld allemaal. Je wilt een film kijken en overloopt je opties.
De Kinepolis is te duur. Je computerscherm te klein en je kot biedt helemaal geen
plaats voor die 10 vrienden die mee willen kijken. Maandagavond tonen we op
groot scherm en volledig in thema Wreck-It Ralph in onze tent. Kom langs in onze
tent voor een gezellige avond met cocktails (in thema) aan 1 euro en gratis chips
en versgemaakte popcorn.

Pixelcantus - 5 mei 2014 @ Waaiberg
Voor al wie liever pintjes drinkt en liedjes zingt in de plaats van een gezellig avondje
film kijken met lekkere cocktails, organiseren we een ware Pixelcantus. Bereid
je voor op een spel volledig in thema gecombineerd met een klassieke cantus
voorgezeten door onze kandidaat praeses. Kaarten zijn vanaf zondagavond 4 mei
19u30 te verkrijgen in de tent aan Alma 3 en ‘t ElixIr. De deuren openen een half
uurtje later dan gewoonlijk, nl. om 20u30 en het Io Vivat is om 21u.

Pixel & ASML Comedy Night - 6 mei 2014 @ Aud. De Molen
Na de Movie Night van gisteren staat er ook vanavond een culturele activiteit
voor jullie op het programma. We organiseren een Comedy Night gesponsord
door ASML. Voor slechts 1 euro kan je komen luisteren naar Bas Birker, Thomas
Schraepen, Harald Scheerlinck , Wim Vermeylen en Kris Van Spitael. Omdat het
geen kiesweek zou zijn zonder gratis stuff voorzien we jullie van gratis cava (of
fruitsap voor de gezonde mensen onder ons) en chips. Afspraak om 19u30 aan
Aud. De Molen. Tickets zijn doorlopend te verkrijgen aan de toog in de tent.
Gegroet, Kiesploeg Pixel
Pixel (pi@vtk.be)
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Cultuur
Finale Pokerchamp
Op 14 mei zullen de kampioenen van de vorige pokerchamps tegen elkaar strijden
met niets meer dan een stapel kaarten en hun beste bluffs. Als jij een van onze
winnaars bent, check dan zeker je mail en laat weten of je aanwezig zal zijn. Ook
nu zullen we weer prachtige prijzen uitdelen dus wij hopen jullie allemaal te zien op
14 mei in het Theokot om 20u00. Tot dan!
Finale Kwis
Op maandag 12 mei vindt de laatste quiz van dit jaar plaats! Als je aan een van
de vorige quizzen hebt meegedaan, check dan zeker je mail want misschien heeft
jullie ploeg zich wel geplaatst. De quiz zal starten om 20u in 200G 00.01.
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Cursusdienst
Een heel jaar met boeken sleuren weegt op een mens. Al een chance zit ons werk er bijna
op en staat er een fris en monter CuDi team klaar voor volgend jaar! Dus breng zeker deze
week een bezoekje aan de Pixel vriendjes die voor alma 3 staan en laat je overrompelen
door free stuff en sfeer en maak alvast kennis met CuDi van volgend jaar!
Aangezien wij ook graag willen profiteren van free stuff en sfeer zullen wij maandag, dinsdag
en woensdag (dan is het de beurt aan de lolploegen) gesloten zijn. Donderdagmiddag zijn
wij echter terug van de partij op onze gebruikelijke plaats.
Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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i
4 tot 6 me

Place to be:
het grasveld voor alma 3

Voor meer info: pixel.vtk.be
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v.u. Manu De Block, Studentenwijk Arenberg 6/1 - Niet op de openbare weg gooien

Zondag 4 mei
19-22u
22u

receptie
fakfeestje

Fluoparty

@ fakbar ‘t Elixir

Maandag 5 mei
12-14u
18-21u
19-22u
20u

build-your-burger
bbq
movie night
cantus

Dinsdag 6 mei
9-14u
18-20u
19.3023u

brunch
@ Aula De Molen
paella
asml comedy night

Doorlopend

frietkot
randanimatie
muziek
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Varia

Infonamiddag opleidingen

Voor bachelorstudenten die voor de eerste keer vakken uit de 2e fase opnemen of
hun hoofd/nevenrichting-keuze moeten maken:
Op woensdag 7 mei organiseert de faculteit een infonamiddag, met een presentatie
door vicedecaan Yolande Berbers, een infomarkt in de Campusbibliotheek Arenberg
en opleidingsbezoeken. Het programma vind je hier:
http://eng.kuleuven.be/studenten/programma/Infonamiddag
Om te weten hoeveel bezoekers de opleidingen kunnen verwachten, vragen we je
om in te schrijven voor de opleidingsbezoeken:
http://eng.kuleuven.be/studenten/Opleidingsbezoeken
RebelLion @ lolploegennamiddag
De tijd voor de revolutie is aangebroken! Woensdagmiddag bezetten wij samen
met Nautilus het pleintje van alma 3 en dit voor de leukste woensdagnamiddag
van het jaar (of zelfs uw leven!). In ons tentenkamp zullen wij jullie bevoorraden
met lekker gratis eten recht van de bbq en zullen jullie kunnen genieten van ons
aanbod aan heerlijke, fatsoenlijke bieren aan slechts 50 cent en kans maken op
1 van de 3 biermanden! Indien jullie toch nog niet genoeg hebben en nog steeds
op jullie benen kunnen staan, kunnen jullie ons woensdagavond nog vergezellen
op de kiescactus met helaas iets minder zwaar bier, maar minstens even lekker!
Ja een cactus want cantus kent de spellingscorrector niet. Vergeet dan donderdag
niet allemaal te stemmen voor zowel de serieuze ploeg, Pixel, (zeer belangrijk!) als
de lolploegen. Wij wensen bij deze Pixel en Nautilus succes en dat de beste (of de
minst gestrafte) moge winnen!
Voor de rest is het tekstje een beetje korter als vorige week maar in ruil hebben wij
een extra lang filmpje gezet op onze site!
“De ploeg zal zegepralen. De ploeg van geel en rood!”
Join the RebelLion
RebelLion (rebellion@vtk.be)
Nautilus @ lolploegennamiddag
Lolploeg nautilus komt deze week naar Leuven om het troosteloze Heverlee een
beetje op te vrolijken. Smeer de borst, de kelen en de beentjes al maar in, want het
zal er stevig aan toe gaan.
Kom woensdagmiddag zeker af naar onze lolmiddag in de voer voor Alma 3. Wij
zorgen voor bier, frituursel, torpedo’s en duikbootracen. Wees daar of wees een
vuile landrot!
Nautilus (schevemei@vtk.be)
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Interfacultair Improvisatietoernooi 2014!
Het einde van het jaar nadert en zo zal studentenimproteam Preparee binnenkort
zijn laatste voorstelling spelen: het interfacultair improvisatietoernooi.
Vijf kringen (Wina, Politika, Ekonomika, Letteren en VRG) duwen elk een duo de
arena in. Moeder Preparee heeft haar leden lief en zal u verzekeren dat dit een
avond vol plezier wordt!
Wat? Het interfacultair improvisatietoernooi.
Wanneer? 8 mei om 20.00u.
Waar? Auditorium Max Weber, Parkstraat 51 Leuven.
Waarom? Omdat het keileuk is!
meer info op:
www.preparee.be en https://www.facebook.com/events/492457074216718
Preparee (jules@preparee.be)

Bakske Week 11 - p. 9

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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Groepje Paljassen

Sudoku
Opwarmer
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World’s hardest sudoku

Raadsel week 11

Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur
je antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden
(correcte) oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet
gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!
Opgave van de week
In onderstaande figuur zie je 6 vierkanten. Door 4 stokken te verplaatsen, moet je
5 vierkanten krijgen.

Oplossing vorige week
De persoon die we zochten was Joke van de Velde.
Foto 1: Joke van de Velde nam in 2006 deel aan het TV-programma Stanley’s
Route.
Foto 2: Joke van de Velde werd in 2000 verkozen tot Miss België.
Foto 3: Joke van de Velde acteerde in de videoclip “Longface” van Tom Helsen.
De winnaar is Maxime Van Rompay. Proficiat, jij wint twee kinepolistickets!
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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