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    Beste lezer

Net als vorige week is de weekplanning goed gevuld, dus kijk zeker eens of er 
iets tussen zit voor jou. Schrijf een gedichtje, toon je grootste talent of train mee 

voor die halve marathon!

Kusjes,
De Redactie

DINSDAGDINSDAGDINSDAGDINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAGWOENSDAG

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG

20u00 Wekelijks loopje Blok 6

11u00  Picknick          Heverlee 

19u00   Building Your Future: Negotiation workshop  Online

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee
19u E-sports toernooi In uw kot
19u&21u Upperdare avond Online: Messenger

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

21u00 Talent Show Twitch

20u Upperdare avond Online: Messenger



Praeseswoordje
Jammer genoeg was de moeder vorige vrijdag niet aanwezig 

om mijn haar op het laatste moment nog even goed te leggen. 
Ondanks dat hoop ik dat de gemaakte foto zal volstaan om op mijn 

CV te plakken. Het efforke van een kappersbezoek zal ook wel een rol 
spelen. Dat bedacht hebbende wens ik alle laatstejaars een fenomenale 

sollicitatieperiode toe! Aan alle anderen wens ik een fenomenale laatste 
week van deze winter toe!

Het mag gezegd worden dat het tijd wordt dat de bloemetjes weer uitkomen 
en de bijtjes weer gaan zoemen. Waar ik dan vooral spontaan heimwee naar krijg, 

zijn de oude ‘Winnie de Poeh’-films. Zo terugdenkend moet ik zeggen dat er toch 
potdekke veel waarheid zat in die verhalen. Het leven is ontzettend veel beter met 
gekke avonturen en vooral veel vriendschap. Voor dat laatste hoeft de groep niet 
eens giga groot te zijn. Daarnaast zit het plezierige ook in de spontaniteit en de 
zorgeloosheid. Weet je wat spontaan zou zijn? Een upperdare avond organiseren 
voor een doelpubliek dat overwegend mannelijk is. Dacht je dat dat niets voor jou 
was? Fout gedacht! Voor ieder een aanrader die zichzelf en de wereld wilt ontdekken!
Afsluiten doe ik deze week met de wijze woorden van Kevin - eerstejaarsfixer, ne 
letterlijk beantwoord al hun vragen - Lepinoy: “Zie je het even niet zitten in de 
lockdown, de stress die te hoog wordt, de bomen door het bos niet meer zien, je 
ruzie hebt of je je gewoon even slecht voelt. Neem dan even een momentje voor 
jezelf om er effe alles goed uit te wenen. Het lijkt misschien raar, maar dit is iets 
waar je je totaal niet voor mag schamen. Het gebeurt wel eens bij iedereen en na 
een goede sessie waar alle emoties er even uitkomen, voel je je een heel stuk beter!" 
Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Deze week een vervolg in de saga over de TikTok pasta! Ik vertelde u al eerder over 
de toevoeging van zalm als originele twist, door mij omgedoopt tot ‘pasta Liene’, 
genoemd naar zijn ontwerpster. Toch bleven mijn kotgenoten twijfelachtig tegenover 
een pasta met als hoofdbestanddeel feta (“Zou dat niet te zout zijn? Ik kook die 
avond wel mijn eigen eten.”). Last minute ben ik dan maar voor een vervanger voor 
de feta gegaan die meer aanhang vond: boursin. Verdict? Lekker! U zwiert wat 
kerstomaten, boursin, knoflook, olijfolie de oven in voor een half uurtje, draait daar 
wat pasta door, afwerken met kruiden en wat versnipperde basilicum en uw maag 
zal niet te klagen hebben! :D

Zin in een iets, laten we zeggen, verfijndere keuken maar zelf geen 
keukenheld(in)? Dan is de Gala Experience iets voor jou! Van een boitbox tot 
all-in romantiek, geleverd aan huis, voor ieder wat wils! Wilt ge eens met 
de flappen zwieren, dan voorzien wij alle luxe die je je wenst! Wil je je 
portefeuille iets meer te vriend houden? Ook dan steken we een doos 
in elkaar om u tegen te zeggen! :D

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    12U00 - 14U00        18U00 - 19U00 GESLOTEN

Dinsdag    12U00 - 14U00        12U30 - 14U00 GESLOTEN

Woensdag    12U00 - 14U00        18U00-19U00 GESLOTEN

Donderdag    12U00 - 14U00        GESLOTEN GESLOTEN

Vrijdag         12U00 - 14U00        GESLOTEN GESLOTEN 
   

MAG WEER OPEN!
Bestel je broodje op vtk.be/
shop



Events

MA 8 - VR 19: 1001 Gedichtjes | Wedstrijd | In je creatieve, 
dromerige hersenspinsels

Is al dat wandelen niets voor jou? Of krijg je er net inspiratie van om je gedachten 
neer te schrijven? 8 maart start onze gedichtenwedstrijd. Tijd om je creatieve zelf 
helemaal los te laten gaan en je spinsels te delen met de wereld! De winnaars van 
de gedichtenwedstrijd worden gepubliceerd in onze laatste Ir.Reëel. Veel inspiratie 
gewenst!

MA 15: Building your Future: Negotiation workshop | 19u00 
| Online

On Monday March 15, VTK and Deloitte organise a soft skill workshop on the steps 
to a successful Negotiation. You will learn how to leverage your knowledge on this 
topic to subtly gain a stronger position in negotiation. This workshop will consist 
of 2 parts: A theoretical part in which you will learn more about the underlying 
principles. Followed by a more practical part that focuses on using the newly 
learned knowledge in concrete situations.

Online: Link will be included in confirmation email.

Date & Time: 15/03/2021 & 19:00-22:30



Events

DI 16: Talent Show | 21u00 | Twitch

Kan jij zingen, dansen, jongleren… of heb jij een ander, superleuk en -speciaal 
talent? Dan is dit evenement iets voor jou! Tot 14 maart 23u59 heb je de tijd 
om via mail een filmpje in te sturen van JOUW talent. Ben je een beetje shy? 
No worries! Je moet niet herkenbaar zijn in het filmpje. 16 maart volgt een 
livestream met de leukste filmpjes. Wie weet heb JIJ het leukste filmpje en ga 
je met een GoPro Hero 7 als winnaar naar huis! Succes!

DEADLINE: 14/03 om 23u59

EMAIL: activiteiten@vtk.be

HOOFDPRIJS: GoPro Hero 7

Can you sing, dance, juggle… or do you have another super fun and special 
talent? Then this event is for you! You have until March 14 at 11:59 pm to mail 
us a video of YOUR talent. Are you a bit shy? No worries! You don’t have to be 
recognizable in the video. A livestream with the best videos will follow on 16 
March. Who knows, maybe YOU may have the best video and will go home as 
a winner with a brand new GoPro! Good luck!

DEADLINE: 14/03 at 11:59 PM

EMAIL: activiteiten@vtk.be

MAIN PRIZE: GoPro

WOE 17: Eerstejaars picknick | 11u00 | Theokot

Eindelijk is die bubbel van 10 aangekondigd! Hoog tijd om met jouw vrienden naar 
buiten te gaan en te genieten van een overheerlijke picknick! Schrijf je dus snel in 
via het facebookevenement.



Events

WOE 17 & DO 18: Upperdare avond  | 11u00 | Online: 
Messenger

Eindelijk is het zover! VTK organiseert een pikante Upperdare avond, speciaal 
voor jullie! Want was is er nu leuker dan voor je computer op ontdekking te 
gaan en je te laten verrassen door alles wat de erotische wereld in petto heeft 
voor ons?? Iedereen is welkom op deze Upperdare, het aanbod zal gevarieerd 
genoeg zijn. Het is dé kans om in een gezellige sfeer kennis te maken met 
gadgets, speeltjes,...tot zover de fantasie reikt!

Er zijn drie sessie gepland: woensdag 17 maart om 19u, woensdag 17 maart om 
21u en donderdag 18 maart om 20u. De sessies zullen doorgaan via Messenger. 
De ingeschreven geluksvogels zullen een deelnemerslink krijgen een uurtje 
voor aanvang! Als je een goodiebag besteld hebt, mag je deze woensdag komen 
afhalen in het Theokot. Tot dan!

Had je niet het geluk je te kunnen inschrijven, maar heb je dringend behoefte 
aan een goede portie seks? Check onze SOS Seks blog op p.10!

WOE 17: E-sports Toernooi | 19u00 | Online 

Beste sportievelingen! Ben je na al dat Corona lopen toch al een beetje stijf 
aan het worden? Nog eens zin om een avondje te sporten vanuit de zetel? Dan 
organiseert VTK het perfecte evenement voor jou op woensdag 17 maart om 
19u: Het E-sports toernooi! 
Ga samen met 2 andere vrienden de strijd aan in Rocket league om zo veel 
mogelijk wedstrijden te winnen. Als jouw vrienden niet zo’n gamers zijn hebben 
we nog altijd de bekende League of Legends of FIFA waarin je het tegen anderen 
opneemt om zo tot beste gamer van VTK gekroond te worden.

In elk van de 3 competities gaat de beste gamer naar huis met een giftcard 
voor Steam of PlayStation of Xbox ter waarde van maar liefst 50 euro. Redenen 
genoeg om die vingers al te trainen. Surf dus snel naar deze site en schrijf je in: 

Opgelet: FIFA wordt gespeeld op een PS4!

Meer info op het evenement op Facebook.

Graag tot dan!

VTK Sport



Events

WOE 17: Infomoment Academics For Technology (AFT) | 
20u00 | Online 

Al eens nagedacht waar jij  je volgend jaar voor gaat engageren? Er zij n een 
heel aantal kringen en vrij e verenigingen in Leuven waarbij  je je kan aansluiten. 
Dit is niet alleen ontzettend interessant als eerste ervaring in een organisatie, 
je wordt ook deel van een hechte vriendengroep waarmee je samen toffe 
evenementen organiseert en deelneemt aan interne teamactiviteiten. Interesse 
om zelf één van de grootste student-hackathons van België te organiseren, 
verantwoordelij k te zij n voor een workshop-programma of een internationale 
trip voor ondernemende studenten op poten te zetten? Kom dan op 17 
maart om 20u zeker een kij kje nemen op het infomoment van Academics for 
Technology (AFT). 

AFT is een organisatie die zich inzet om technologie en ondernemerschap 
dichter bij  de studenten te brengen. Op het infomoment kom je te weten hoe 
een academiejaar als AFT-lid er uit ziet, en kan je met alle leden van het huidige 
team een praatje doen. Voor meer info: pak je gsm en scan de QR code! Tot 
dan! 

DO 1 april: Gala experience | 20u00 | In Uw Kot 

Klaar voor een heuse GALA EXPERIENCE? Feesten kan nog niet, maar als jullie 
niet naar het feest kunnen komen, dan brengen we toch gewoon het feest naar 
jullie met onze GALABOXEN! 
Het concept is simpel: je kan je eigen galabox samenstellen en wij  komen ze 
1 april aan jouw deur leveren . In elke box zit overheerlij k eten van enkele 
toprestaurants in Leuven en is verder aangevuld met drank en gadgets
afhankelij k van welke box je kiest. Ook is het mogelij k je box verder te upgraden 
naar een romantische box  of een boitbox.

Meer informatie over welke boxen er zij n en aan welke prij zen zal in de loop 
van komende weken bekend worden gemaakt.

Keuze genoeg! Bestellen kan vanaf vrij dag 12 maart om 16u00. Wees snel, de 
plaatsen zij n beperkt!



MA 22: Building your Future: Leadership workshop | 
18u30 | Online 

On Monday 22 March 2021 VTK and Bain & Company organise a soft skill workshop 
on Inspirational Leadership. Leadership is an essential in every company, project 
and case. “Good leaders stand in front of the pack and lead their team towards a 
goal/deadline, but great leaders stand at the back of the pack and keep inspiring 
the team to reach that same goal or deadline. And hereby extract the full potential 
of the entire team.” If you are interested in transforming your good leadership skills 
into great ones, then do not hesitate in signing up for this event.

Schedule:
18:30-18:45 Introduction 
18:45-20:15 Inspirational Leadership workshop by top tier coach
20:15-20:30 Short Break
20:30-21:30 Networking with Bain Consultants from Brussels office

Registration: https://on.vtk.be/leadership 
Online: Link will be included in confirmation email.
Date & Time: 22/03/2021 & 18:30-21:30
Application Deadline: 14/03/2021 @ 23:59

DI 23: Cocktailworkshop STATIX | 20u00 | Online 

Nu de lente in zicht is, komt ook het cocktail-seizoen dichterbij. Met de horeca 
die dicht is, is eentje gaan drinken in een goeie cocktailbar echter geen optie. 
We geven jullie daarom de perfecte oplossing: een mogelijkheid om op 23 
maart ZELF cocktails te leren maken! 

Voor de zachte prijs van €10 krijg je de ingrediënten voor 4 lekkere cocktails én 
een eigen cocktailshaker. Perfect om de basics van het bartenden te leren. Al 
deze ingrediënten worden de dag zelf thuis geleverd in het door jou aangegeven 
tijdslot (enkel in regio Leuven). De mogelijke tijdslots zijn 10:00-11:30 en 16:00-
17:30. Inschrijven is verplicht. De inschrijvingen zullen sluiten op 17 maart. De 
betaling moet ook ten laatste in orde zijn op 17 maart.
Betalen kan via overschrijving naar het volgende rekeningnummer: BE21 7360 

2973 4103

Omdat het niet enkel leerrijk maar ook plezant moet zijn, doen we 
nog eens beroep op de ondertussen vaste sfeermakers van Statix: 

Lukas (De Backer) en Lucas (Vanlaer)! Deze twee ex-praesides 
van VTK zullen ervoor zorgen dat je je geen minuut verveelt!

Events



Events

MA 29/03- DO 1/04: EBEC Team Design | Online 

EBEC Team Design is eindelijk terug! Zit jij in je eerste, tweede of derde bachelor 
en heb jij zin om je ingenieursskills eens op de proef te stellen? Dan is de 
jaarlijkse EBEC Team Design competitie van BEST Leuven en VTK misschien wel 
iets voor jou. In teams van 4 krijg je de kans om je meest creatieve oplossing 
voor een bepaald probleem om te zetten in realiteit. Winnaars gaan door naar 
de EBEC Benelux ronde om daarna door te stromen naar de grote Europese 
EBEC Final. Dit jaar is EBEC Team Design volledig aangepast aan de huidige 
coronamaatregelen!



SOS Seks

SOS Seks
Vragen? Verhalen? SOS Seks helpt je uit de nood!

Stuur al je opmerkingen, vragen, verhalen door via onze anonieme form, die je kan 
vinden op de VTK-site (tabblad ‘ontspanning’)! Onze seksgoeroes helpen je uit de nood 
en beantwoorden de inzendingen in het wekelijks Bakske! 

Was je net te laat voor onze upperdare avond? Niet getreurd, we got ya back! Lees 
verder voor je wekelijkse portie SEKS! 
Ps: was je op tijd voor de upperdare avond? Vergeet woensdag je goodiebag niet af te 
halen!

De afgelopen dagen zijn er vele prachtige verhaaltjes binnen komen rollen in onze 
form! Genieten genieten maar:
• Aan allen die naar de upperdare gaan, de satisfyer pro is een echte aanrader! Dit 

ding heeft mijn leven gebeterd, ik kan geen dag meer zonder!
• Ik ging bloed geven samen met mijn vriendje. De dokter zei nog tegen ons: "geen 

intensief sport doen deze namiddag". Raad eens wie is flauwgevallen tijdens de 
seks in de douche.

• Op verwijzing van het KU Leuven contact tracing team in het kader van 
clusteronderzoek

• Als eerste reis met mijn eerste lief ging ik kamperen in Frankrijk. Tijdens het 
inpakken zocht ik een gepaste plek om de condooms te verstoppen, en dacht 
met de ovenwant de perfecte plaats gevonden te hebben. Helaas vroeg de mama 
zich af waarom ik een ovenwant meenam (voor het gasvuur mama) en tilde ze 
op om er naar te vragen. Natuurlijk viel daar een pakje Durex(r) uit, met genant 
oogcontact en het einde van de conversatie tot gevolg. Ik heb de mama niet meer 
gezien tot ik terug was van de reis.

Ook kregen we enkele grappige, moeilijke, af en toe een tikje vreemde, vragen 
ingestuurd! We beantwoorden deze met veel plezier!

Als meisje in een volledig mannelijke vriendengroep, ben ik soms niet altijd even 
goed mee met grapjes rond specifieke porno. Heel vaak wordt er gelachen over de 
"two girls one cup" en al de gekende alternatieven hierop, maar ben te bang om op 
te zoeken wat dit allemaal inhoudt... Denk dat het een geval is van #scaredforlife 
or #scarredforlife
HELP ME OUT

Er zijn heel wat meisjes en zelfs jongens die eigenlijk nooit porno kijken. Dit is helemaal 
niet zo vreemd, en als je dat niet nodig hebt zoveel te beter! Maar binnen porno zijn 

er natuurlijk ook nog heel wat verschillende categorieën, waarvan de ene al iets 
vreemder of vuiler dan de andere. “Two girls one cup” is daar 1 van. Concreet 

komt het van een pornofilm, met de trailer als bekendste beeld, waarin twee 
meisjes in een pot hun ontlasting doen, deze dan opeten, er oraal mee 

spelen en dan overgeven in elkaars mond. Zoals je je wel kan bedenken, 
niet de leukste filmpjes om random tegen te komen. Ik ben het alvast 

vol goede moed eens gaan opzoeken en ben wonderbaarlijk genoeg 
niet echt vieze dingen tegengekomen. (Kwestie van in google op 



SOS Seks

te passen met wat je aanklikt) Moest je nieuwsgierig zijn, kan je zeker eens op 
de wikipedia kijken, zeker gevoelige oogjes proof: https://nl.wikipedia.org/wiki/2_
Girls_1_Cup. Wil je toch eens proberen een pornopagina open te doen zonder 
getraumatiseerd te geraken, maar durf je niet? Tip: doe dat eens samen met een 
vriend(in) of je lief die iets meer ervaring heeft met dat soort pagina’s, dat maakt 
het vaak iets minder eng. Moest je het toch alleen eens willen uitproberen: ga in 
incognitomodus naar bijvoorbeeld Pornhub en zoek eens naar vrouwvriendelijke 
porno of porno speciaal voor vrouwen. Er zijn bovendien ook sites speciaal voor 
vrouwen zoals dusk-tv.com of ifeelmyself.com. Hier krijg je niet vanaf het eerste 
scherm heel expliciete beelden en kan je alles op het gemak eens bekijken.

Vrijen de studenten in Leuven met of zonder condoom? In de volksmond wordt 
dit laatste geval van klaarkomen in je sekspartner ook wel rauw insemineren 
genoemd. Ik kan me inbeelden dat men een soa of zwangerschap wil vermijden, 
dus misschien hangt het al dan niet rauw insemineren af van de betreffende 
holte die gepenetreerd wordt? (Vaginaal/oraal/anaal/nasaal?/...)

Aangezien je het hebt over een vrij grote groep, hebben wij eens een kleine 
steekproef gehouden omtrent het gebruik van een condoom bij het insemineren. 
In deze steekproef zaten zowel mannen als vrouwen en er kan besloten worden 
dat de antwoorden vanuit heteroseksuele, homoseksuele en biseksuele ervaringen 
komen. 70% van deze participanten had op het moment van de bevraging een 
vaste seksuele partner - al dan niet casual, we willen niet alles labelen- en enkel 
studenten die ooit seks hebben gehad werden hierbij in acht genomen. 

Uit de bevraging blijkt dat toch wel meer dan 90% ooit zonder condoom gevreeën 
heeft, maar toch is er meer dan 40% het altijd veilig gehouden heeft. Met veilige 
seks wordt hierbij bedoeld dat een condoom gedragen werd, beiden een soa-
test hadden ondergaan, of het gewoon de eerste persoon was waarmee ze seks 
hadden gehad. Verder kunnen we ook besluiten dat net iets meer dan 80% van de 
participanten zonder condoom vrijt indien ze een vaste seksuele partner hebben. 

Maar waarom vrijen de studenten nu eenmaal met of zonder condoom? Wel, over 
het algemeen is de veiligheid en het feit dat je minder opruimwerk hebt een heel 
groot voordeel van het vrijen met condoom. Ook wordt er beweerd dat de penis 
er vlotter in gaat omdat er glijmiddel op de condooms zit. Langs de andere kant 
zijn er ook heel wat studenten die liever “rauw insemineren” omdat ze dan hun 
voorspel niet moeten onderbreken - awkward momentjes enzo-, het beter voelt en 
natuurlijk goedkoper is. 

Draait de veiligheid dan vooral om het zwanger kunnen worden of denkt de 
doordeweekse student ook na over SOA’s? Bij vaginale penetratie kunnen beide 
natuurlijk veroorzaakt worden, maar toch merken we dat vooral de ongewenste 
zwangerschappen vermeden willen worden. Zo zien we dat slechts 30% zich 
OOIT heeft laten testen op SOA’s (ja jongens en meisjes, dit is toch wel vrij 
tot zeer weinig).  Toch draait deze veiligheid niet bij iedereen enkel om 
zwangerschappen. Zo vrijen ook heel wat studenten anaal meestal 
met een condoom omdat de kans op soa’s hierbij heel groot is, ook 
al zijn zwangerschappen hier niet mogelijk (verbazingwekkende 



informatie, toch?). Oraal wordt een condoom dan weer veel minder gebruikt in het 
dagelijkse studentenleven (blijkbaar zou je daarvan niet zwanger kunnen worden). 

Omdat de frequentie natuurlijk ook van belang is, laat onderstaand taartdiagram zien 
hoe vaak de gemiddelde student onveilig zonder condoom vrijt, waarbij er dus kans is 
op zwangerschap of SOA’s. Laten we dus concluderen dat we ons allemaal toch eens 
zouden moeten laten testen op SOA’s en je best een tweede keer nadenkt over de 
veiligheid van zonder condoom vrijen.  

Disclaimer: deze steekproef werd gehouden binnen de studenten burgerlijk ingenieur(-
architect). Wij kunnen niet garanderen dat deze cijfers een perfecte weerspiegeling zijn 
van het gedrag van de veralgemeende Leuvense student.

Ik heb al vaker gemuild maar het idee van seks geeft  mij stress, wat moet ik doen?
Wel, het antwoord op deze vraag hangt hard af van wat soort stress het je geeft! Is het 
gezonde stress, waarbij je bij een date alles stiekem al scheert voor de zekerheid / er 
stiekem voor zorgt dat je D er goed uitziet en je dus eigenlijk gewoon wat zelfvertrouwen 
mist? Of is het een stress die je eigenlijk vertelt dat je er nog niet klaar voor bent? 
Indien het eerste, zou ik zeggen: go with the fl ow and enjoy the moment! Indien het 
tweede: doe niets waar je nog niet klaar voor bent en achteraf spijt van gaat hebben. 
Iedereen heeft zijn eigen ‘tempo’ en dat is helemaal oké! De eerste keer kan iets zijn 
‘in the moment’ en sommige mensen gaan er lichter mee om dan andere. Maar het 
kan ook een zeer betekenisvol moment zijn! Volg gewoon je gevoel in de momenten 
waarop er mogelijkheden zijn. Als je voelt dat er iets niet helemaal klopt, is het jouw 
volste recht om niet verder te gaan! 

SOS Seks



Ik ben op zoek naar een 2e meisje (zelf een jongen) om een trio te doen. Hoe 
pak ik dit best aan?
Eerst en vooral: heb je een relatie met het eerste meisje? Aangezien je ‘ik’ zegt, 
is dit niet helemaal duidelijk. Zorg er zeker voor dat je lief hier ook 100% achter 
staat, anders ga je een ongemakkelijke situatie tegemoet. Er zijn wel wat manieren 
om mensen te ontmoeten die hier ook helemaal warm voor zijn! Nu dat we niet 
uit kunnen gaan in corona, kan je al niet beginnen triomuilen op de oude markt: 
jammer. Wat je wel kan doen, is een app gebruiken om mensen op te leren kennen. 
Je kan uiteraard een beetje tinderen, waarbij je een foto van jullie voorop zet en 
duidelijk schrijft waar je naar op zoek bent. Als je dit wat te openbaar vindt, kan 
je de app Feeld proberen! Het kan een beetje beschouwd worden als ‘de Tinder 
voor trio’s’, maar je kan er veel meer vinden dan dat! Ik heb hem alvast even voor je 
uitgetest: de app is heel gebruiksvriendelijk en in Leuven en omgeving is er zeker 
wat keus! ps: de bevestigingsmail belandt bij ongewenst, zeker checken dus! xoxo

Kan je geen genoeg krijgen van deze overvloed aan SOS Seks? We hebben nog veel 
sappigs achter de hand, volgende week zijn we dus terug met meer! Check zeker 
ook onze blog op de VTK-site (onder tabblad ‘ontspanning’): hier zullen vanaf nu 
af en toe wat vragen en verhaaltjes bijkomen en je kan er onze form vinden om 
meer verhalen en vragen in te sturen.

SOS Seks



Testcriteria Covid

Ben je student aan de KU Leuven, LUCA, UCLL, Vlerick of Evangelische Theologische 
Faculteit en verblijf je momenteel in Leuven? Dan kan je gratis en zonder verwijzing 
van een arts bij ons terecht voor een COVID-19-PCR-test indien jij denkt een risico 
te lopen op een infectie met COVID-19:

• Bij het minste vermoeden van COVID-19 klachten, indien je geen koorts hebt en 
een raadpleging bij de huisarts niet nodig is

• Na een risicocontact
• Bij een melding van hoogrisicocontact via een rood scherm in je Coronalert App
• Na aankomst in België vanuit een hoogrisicogebied.
• Op verwijzing van het KU Leuven contact tracing team in het kader van 

clusteronderzoek
• Als je op een andere manier een risico liep (mondmasker niet altijd goed 

gedragen, je handen niet altijd goed gewassen, de afstand niet altijd bewaard, 
te veel mensen gezien etc.)

• Bij elk van deze indicaties is minstens in afwachting van het resultaat een 
strikte quarantaine verplicht: als je niet in Leuven verblijft moet je je eigen lokale 
huisarts of dienst Studentenvoorziening contacteren voor de dichtsbijzijnde 
testmogelijkheid.

Opgelet, het afnamecentrum in de Zeelstraat levert géén bewijs van negatieve test 
voor reizen of andere toepassingen. Als je zo’n attest nodig hebt, kan je terecht bij 
je eigen huisarts of in het Brussels Airport Test Centre, ook wanneer je niet vanuit 
Brussels Airport vertrekt.

Berichten



Cocktailbox

Ervaar nu een voorsmaakje van ons feestjaar door een cocktailbox te bestellen.
Speciaal voor het lustrumjaar werd er een unieke cocktail ontwikkeld helemaal in 
het thema van VTK en ‘t ElixIr. We bieden jullie drie verschillende formaten aan: een 
student box, een deluxe box en een limited edition VIP-box. 

De student box voorziet je van de ingrediënten voor het maken van 3 cocktails. 
Hier kan je dus zeker al een leuk avondje mee beleven. Wil je echter wat meer, dan 
kan je de deluxe box bestellen. Deze geeft je de nodige drank om 20 cocktails te 
maken en zeker genoeg van de andere ingrediënten om alvast van start te gaan. 
Daarbovenop krijg je bij deze box twee exclusieve bedrukte lustrumglazen met 
ecologisch herbruikbare rietjes.

Maar, ben jij een echte die-hard VTK-sympathisant, dan heb je de nu de enige kans 
in je leven om de enige echte limited-edition VIP-cocktailbox te bestellen. Deze 
box bevat nog enkele extra limited edition accessoires en echte thee. Grijp nu dus 
zeker je kans, bestel een van onze cocktailboxen op 100.vtk.be en proef het feestjaar 
alvast!

Berichten



• PUBLIC 公開

WHEN & WHERE?

Toyota Motor Europe

R&D WEBINAR
24th March 2021

2021 Graduate Development 
Program newcomers and Interns

• Wednesday 24th March from 10:00h to 11:30h
• Registration deadline: Friday March 19th 2021

• Development of EU core models from Concept till Production
• Phase for Body Engineering, Chassis and Electronics
• Vehicle Performance testing and Material evaluation
• Powertrain development for HV, EV and Fuel Cell vehicles

Starting your career
in ?

HOW TO REGISTER?
Scan the QR code 

and fill the necessary 
information

• R&D activities, vacancies & internship opportunities 
• Interactive & informal discussion with professionals

OPPORTUNITY to 
discover in TME

WHAT?

toyotajobs.com  |  toyota-europe.com  |  newsroom.toyota.eu  |  blog.toyota.eu

2019 Graduate Development Program 
newcomers



Subscribe on 
events.nokia.com/n-career-day

Bringing together the world’s intelligence.
Welcome to Nokia’s R&D hub in Antwerp!

Nokia is leading the race to adopt end-to-end 5G networks that are faster, more secure and capable of 
revolutionizing lives, economies and societies. We are now building smart IP networking fabric that will 
enable the journey to Industry 4.0, developing and delivering the industry’s only end-toend portfolio of 
network equipment, software, services and licensing.

In Belgium, service providers such as Proximus, Orange and Telenet have deployed our products in their 
network infrastructure. In these unprecedented and extraordinary times, our products and solutions are 
keeping networks across the globe up and running around the clock. 

Nokia Belgium proudly hosts the HQs of Fixed Networks, a world-renowned IP R&D facility and Nokia Bell 
Labs, hub of disruptive research, innovation and nine Nobel Prize winners.

Nokia career day
Join us for a virtual event on the 18th of March.

Explore graduate opportunities where you will create technology for the future. Join us in 
developing cutting edge network technologies such as IoT, Augmented Intelligence and 5G. 

Grasp a feeling of our culture and meet your future colleagues, get inspired from 
our engineers working on the next generation of networks technology.

If you’re a student of Computer Science, 
Telecom, Electronics or ICT Engineering 
looking for a career opportunity in tech, 
this is the place to be.



  

Berichten
Koken met Koffie

Beste koffi eliefhebbers, na een hiatus van een week zijn we weer 
terug om jullie leven te verrijken met originele recepten met onze 

allergeliefde koffi e. Deze keer een klepper van formaat, jullie hebben 
er allemaal op gewacht, pasta met koffi e-tomatensaus! Hoe maakt u 

dit goddelijke gerecht? U start met een pot water waar u de geprefereerde 
pasta in kookt. In een tweede pot warmt u de tomatensaus op. Indien gewenst 

kan u deze vers maken. U voegt naar believen oploskoffi e toe aan de saus en 
roert stevig door, aangezien het er anders niet echt smakelijk uitziet. Wij raden aan 
om ongeveer één eetlepel per twee personen toe te voegen. Dit gewaagde recept 
heeft onze smaakpapillen van euforie voorzien. De bittere toetsen vullen de zoete 
smaken van de tomatensaus perfect aan, waardoor de koffi esmaak niet het hele 
gerecht overheerst. Al bij al een goede aanrader, zelfs voor de niet-koffi eliefhebbers.

Werk:     
Uitzicht:    
Koffi esmaak:   
Geur:    
Sfeer&gezelligheid:  
Combineerbaar met alcohol: 
Originaliteit:    

Wilt u ons ook helpen in de zoektocht naar mindblowing koffi ereceptjes? Stuur dan 
een mailtje naar koffi everslaafden@vtk.be! Tot volgende week!
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Spelletjes

Raadsel van de week

Wat zit er in één minuut, twee keer in een moment, maar zit nooit in een 
duizend jaar?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon 
ter waarde van €20.

De winnaar van vorige week is Veerle Heremans en mag een mailtje sturen 
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W5' om 
haar prijs te ontvangen!




