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     Liefste lezer

De eerste week is al voorbij gevlogen, het was voor velen een blij weerziens om 
terug in ons geliefde Leuven te zitten. Ik ben zeker dat de nachtpatrouille van de 
politie ons ook dankbaar is, aangezien ze nu weer wat te doen hebben. Wat een 

tijden toch. Geniet van het Bakske

Kusjes
De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

 KANweek cocktailworkshop Online

 KANweekQuiz Online

 Portfolioavond Online

 Openingscantus Online

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Doorheen	Leuven

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Doorheen	Leuven

	 De	Bakfiets	van	VTK	 Doorheen	Leuven



Praeseswoordje
Afgelopen week heb ik iets moois en hoopvol gezien: honderden studenten 

- mooi aan de coronarichtlijnen houdend - kregen afgelopen week weer kilo’s 
cursussen en handboeken aangeboden. Zelf ik heb mijn cursus ondertussen 

opgehaald - ja, ouwe toekers zoals mij hebben niet veel boeken meer. Nochtans 
voelde ik mij weer een jonkie toen mij gevraagd werd wat mijn carrièreperspectief is 

bij het invullen van de CV-boek. Ik kan u verzekeren, dat was het begin van een serie 
existentiële vragen. Het verdere vervolg zal ik jullie besparen.

Ook deze week actuele raad van tante - niet Kaat maar - Annaïs! Frank heeft voor deze 
startweken een bitter koude golf voorspeld. Je vrienden via video zien is - zoals eigenlijk altijd 
al - niet ideaal, vandaar deze ‘intieme-coronaproof-openlucht-date-tips’:

• Wol in plaats van katoen gaan je voetjes goed doen!
• Onderweg een koffie ophalen is fijn, warmte vanbinnen zal de jouwe zijn!
• Een dekentje onder de kont, geen koude bij het zitten op de grond!
• Laat de baard staan op je snuit en stel het kappersbezoek nog wat uit!
• Vervelingsbehandling? Jeneverwandeling?

Om af te sluiten wil ik jullie zelf nog een advies geven en een voorstel doen. Advies: Maak 
gebruik van de date-tips hierboven! Voorstel: Ga met mij wandelen! Stuur me een berichtje en 
dan maken we gezellig een wandelingske doorheen het mooie Arenbergpark. Abri out x P.S. 
Jenever is niet gegarandeerd. ;)

Kus

Abraham Belderbos
Praeses	VTK	2020-2021

Vicewoordje
Sneeuw! Wat een heerlijk gevoel! Lekker dik ingepakt een wandelingetje door een prachtig 
wit landschap, de witte takken van de bomen, een occasionele ijspegel. Minstens even 
geweldig vind ik het thuiskomen, half bevroren met opmerkelijk minder gevoel in je vingers en 
tenen terug in je warm kot kruipen en daar opwarmen met een theetje in de hand en lichte 
tintelingen in de teentjes. Dat alles vind ik die bevroren versnellingen van mijn fiets en de 
afloop van een net iets te enthousiaste bocht, waarbij ik naar rechts beweeg maar mijn fiets 
toch besluit rechtdoor te gaan, meer dan waard!

Verder vroeg ik me af of iemand van jullie die pasta hype met feta en tomaat in de oven al 
heeft gemaakt? Op de een of andere manier ben ik ook ten sterkste aangetrokken tot dat 
gerecht maar langs de andere kant weiger ik als een schaap in de kudde mee te gaan 
in de hype en het tekort aan feta, dat nu klaarblijkelijk een ding is geworden, verder 
te versterken. Heb jij het al gemaakt? Stuur me dan een mailtje op vice@vtk.be en 
vertel me of het de hype kan waarmaken! Wie ligt het dan volgende week toch 
stiekem op mijn bord ;)

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses	VTK	2020-2021
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Openingsuren

     Theokot          Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN   12u30 - 14u00 & 18u00 - 19u00 GESLOTEN 

Dinsdag    GESLOTEN             12u30 - 14u00 GESLOTEN 

Woensdag GESLOTEN   12u30 - 14u00 & 18u00 - 19u00        GESLOTEN 

Donderdag    GESLOTEN             12u30 - 14u00                   GESLOTEN 

Vrijdag         GESLOTEN              GESLOTEN                     GESLOTEN 
    

Openingsuren



MA 15: Kanweek QUIZ | In uw kot! | Deuren:	19u30	-	Start:	20u00	
-	Prijsuitreiking:	23u00

Als burgerlijk ingenieur(-architect) moeten we zo veel studeren, precies enkel voor 
die loodzware examens. Maar nu krijgen jullie de kans om die kennis echt nuttig in 
te zetten! Op 15 februari organiseert Kanweek namelijk speciaal voor jullie een quiz 
waarin we jullie kennis testen over allerlei onderwerpen. Dit gaande van het BBP 
van de VAE tot de ingrediënten van een heerlijke Stella Artois en met een speciale 
Bach To The Future ronde! Neem je vier beste quizvrienden mee en strijd samen 
voor de felbegeerde hoofdprijs. Omwille van 
de maatregelen is het helaas niet mogelijk 
om een zuipbeker uit te reiken, al kan een 
poging nooit kwaad ;) 

Inschrijven kan in teams van maximaal 5 
personen en dat tot en met 13/02/2021 ‘s 
avonds via de link in het Facebookevenement. 
Hopelijk tot dan!

MA 15: Openingscantus | In uw kot! | 21u00

Heb jij het cantussen ook zo gemist tijdens de blok? Verlang jij ook naar liedjes 
zingen en adtjes zetten? Doe dan samen met je knuffelcontact mee aan de 
openingscantus van VTK. Net zoals bij een gewone cantus werken we met tafels 
die zich tegen elkaar moeten bewijzen.

Praktische informatie over het platform en aanpak van de online cantus zullen 
volgen in het evenement.

See you then!

WO 17: Portfolioavond | Online | 19u30

Deze woensdag bieden Development en Existenz je dé 
unieke kans aan om te achterhalen wat volgens Atelier 
Horizon, Bogdan & Van Broeck en POLO een goed portfolio 
is. Een portfolio is naast je cv een belangrijk medium om 
je capaciteiten te tonen en een eerste indruk te maken op 

jouw toekomstige werkgever. Benieuwd naar het antwoord 
op volgende vragen: Waar wordt er op gelet tijdens het 

screenen van een portfolio? Wat zijn de do en don’ts bij 
het opstellen ervan? Hoe kan je jouw portfolio laten 

opvallen tussen al de rest?  Schrijf je dan snel in 
via deze QR-code.

Events



DO 18: Kanweek Cocktailworkshop | In uw kot! | 20u00

Het tweede semester begint en dan denkt 
een echte ingenieur(-architect) direct aan 
Kanweek en alcohol. Heb jij er altijd al van 
gedroomd om je eigen cocktails te maken? 
Dat kan en zelfs ook alcoholvrij! Kanweek 
organiseert voor jullie een cocktailworkshop 
die volledig coronaproof zal kunnen 
doorgaan! Wij voorzien alle ingrediënten en 
zullen die ook nog eens bezorgen bij jullie 
op kot. Naast de receptkaarten die we bij jullie bestelling voorzien, begeleiden 
we jullie ook online bij het maken van de cocktails, maar we beletten jullie zeker 
niet om er ook nog een persoonlijke touch aan te geven! Hiernaast kunnen 
jullie als jullie dat willen ondertussen ook spelletjes spelen. Gegarandeerd een 
gezellige avond met een frisse cocktail erbij! Inschrijven is mogelijk tot en met 
14/02/2021 via de link in het Facebookevenement, hopelijk tot dan!

DI 16 - DO 18: De bakfiets van VTK |	Doorheen	Leuven	|	

Ook de tweede week zal onze bakfiets weer op schok gaan! Dinsdag en 
donderdag zal doorheen de dag een foto van onze prachtige Bakfiets op 
Facebook en Instagram verschijnen, die toont waar in Leuven hij zich op dat 
moment vertoeft. Wie de ultrageheime locatie ontdekt en de bakfiets als eerste 
kan bereiken, wint een mooie prijs. Allen daarheen!

DI 2/3: Jobfair | In uw kot! | 

Het afgelopen jaar is nogal speciaal geweest. Vorig jaar is onze Jobfair op de 
valreep nog fysiek mogen doorgaan als één van onze 
laatste activiteiten. Dit jaar gaan we echter voor een 
volledig online alternatief. Dit maakt het event echter 
niet minder de moeite waard! Het is niet alleen nuttig 
voor laatstejaarsstudenten die hier hun toekomstige 
werkgever kunnen ontmoeten; als je volgend jaar nog 
niet gaat werken, kun je hier al eens komen rondkijken 
en je oriënteren. De Jobfair is de ideale plaats om een 
job te vinden, te informeren naar stagemogelijkheden, 
nieuwe bedrijven te leren kennen en je interessegebied 
uit te breiden!

Kom 2 maart zeker eens langs en IGNITE YOUR FUTURE!

Registratie verplicht via jobfair.vtk.be

Events



Berichten

GOUDEN KRIJTJES

Krijg jij les van een fantastische prof? Denk je dat één van jouw proffen beter een 
stand-upcomedian was geweest?

Vul dan zo snel mogelijk de naam van je favoriete proffen en assistenten in in de 
volgende link: https://forms.gle/jPSmnAhPQJsPDvSw7 . Op die manier maken ze kans 
om een gouden krijtje te winnen. De gouden krijtjes zijn awards die jaarlijks door VTK 
Onderwijs aan proffen en assistenten worden uitgereikt om hun onderwijskwaliteiten 
extra in de bloemetjes te zetten.

Dit jaar zijn er ook 2 nieuwe categorieën speciaal voor die proffen en assistenten die 
hun uiterste best hebben gedaan om het afstandsonderwijs zo aangenaam mogelijk 
te maken.



Berichten

Koken met Koffie

Beste liefhebbers van het goddelijk zwarte goud,
we brengen het heuglijke nieuws dat de eerste iteratie van ‘koken met koffie’ 
succesvol is verlopen. We hebben dan ook een eerste aanrader voor alle koffie-
aficionados: de bacon coffee sandwich. Hoe maak je het? Niet met Gamma, maar 
met goed ouderwets puur koffiepoeder. U start met een marinade van koffiepoeder, 
stroop, bruine suiker, chilipoeder en een beetje water. Daarna marineert u het spek 
in dit goedje voor enkele uren in de koelkast. Let op, het ziet er niet goed uit, maar 
het smaakt goddelijk. Na enkele uren bakt u het spek goudbruin. Hierna is het tijd 
om het broodje te beleggen. U start met de sandwich licht te masseren met een 
laagje geitenkaas, waarna u een dunne laag spinazie erbovenop presseert. Hierop 
volgt het belangrijkste, een goede laag van het hemelse spek. U maakt het gerecht 
af met enkele zongedroogde tomaatjes. Smakelijk!

                                      Werk: 
   
                                  Uitzicht: 
   
                           Koffiesmaak: 
  
                                      Geur: 
   
                  Sfeer&gezelligheid: 
 
   Combineerbaar met alcohol:

                            Originaliteit:    

Wilt u ons ook helpen in de zoektocht naar 
mindblowing koffiereceptjes? Stuur dan een mailtje naar 
koffieverslaafden@vtk.be! Tot volgende week!



Theo op Kot Maandag 15-02 t.e.m. donderdag 18-02

Voel jij ook dat er iets mist in het leven? Zit je hele dagen doelloos op kot, niet 
wetend wat te doen?  Snack jij ook naar een goed Theokotbroodje?  Mis jij ook 
het paljassen in de beste broodjeszaak van het land? Niet getreurd, theo wil jullie 
toch van een culinaire noot voorzien tijdens dit lange, koude, Theokotloze semester 
(minstens 4 weken #sadness). Daarom dagen wij jullie elke week uit om jullie 
grenzen te verleggen in de keuken.

De eerste opdracht is simpel.  Ooit zal het theokot terug opengaan en dan hebben 
we natuurlijk een origineel broodje van de week nodig en daarvoor hebben we jullie 
hulp nodig.  Stuur een foto  en het recept  voor jullie broodje door naar theokot@
vtk.be en wie weet prijkt jouw broodje in ons assortiment vanaf we terug mogen 
opengaan. De beste broodjes zullen gefeatured worden op onze facebook pagina. 
De winnaar krijgt een leuke prijs! 

///WAT///

Stuur een foto + ingrediëntenlijst van jouw zelf uitgevonden broodje naar theokot@
vtk.be en wie weet wordt jouw broodje bij onze openingsweek verkocht onder jouw 
naam!

Daarbovenop zijn er ook nog andere leuke prijzen te winnen. 

///WANNEER///

Maandag 15/02 t.e.m. donderdag 18/02.

Winnaar wordt vrijdag 19/02 bekend gemaakt.

Berichten



Building the network for the Cloud
Let’s talk about some of the biggest themes driving tech, media and more 
specific the telecom sector. What are those big issues that keep senior industry 
leaders awake at night?  
Telecom networks have always been essential, but the lockdown have made 
telecom networks imperative. 

With great powers come great responsibilities, how do we keep the internet 
growing and secure. We see gaming traffic becoming the number one traffic 
source, but we see also an increase in gaming related cyber-attacks. 

Boosted by the working-from-home lockdown and the promise of 5G we see 
even more applications moving into the cloud (think about drones, wearables, 
AR/VR etc.). Network architectures, and business models too, are disrupted to 
accommodate these new applications.

Join the guest lecture organized by VTK and Nokia to grasp some hands-
on experience from Nokia experts working on a daily basis on cutting-edge 
of networks technology and catch a glimpse of the future of software 
development powered by AI and machine learning.

It is a great time to be software or hardware engineer:
this is the opportunity to design the future version of the internet.

Register here for the event



Berichten

KICK Challenge returns in the second semester

After a successful first edition, KU Leuven KICK, part of KU Leuven Research & 
Development, organizes the KICK Challenge for a second time in the upcoming 
semester. This business plan competition challenges the entire KU Leuven community 
to develop an idea that contributes to the Sustainable Development Goals. In addition 
to students and researchers, the competition also encourages professors and staff of 
KU Leuven to participate.

The concept of the challenge remains unchanged, as the business plan competition 
still focuses on impactful entrepreneurship. The KU Leuven community is challenged 
to develop an innovative idea – which can be a product, service or method – with the 
Sustainable Development Goals in mind. “After all the enthusiasm and qualitative ideas 
last year, we concluded that there was indeed a lot of unexplored potential within the 
KU Leuven community. A large amount of ideas are often just collecting dust and we 
would like to show them the light of day,” says Coordinator of the KICK team, Tine 
Van Lommel. “All ideas that make a positive contribution to society are welcome. It 
is certainly not the case that only very scientific or technological ideas are selected.”

Due to the current corona measures, the program will be organized online. Participants 
can expect two hands-on workshops and the guidance of a personal coach to 
transform their idea into a realistic business plan. “In our society, an entrepreneurial 
mindset only has advantages. During the KICK Challenge, we support the participants 
not only to develop their idea, but to develop these specific entrepreneurial skills 
as well,” explains Head of Spin-Off & Innovation, Rudi Cuyvers. “Therefore, we open 
up our network of experts to support the participants along the way and help them 
discover the potential of their idea. So the KICK Challenge is not only a great learning 
experience, but also an opportunity to gather feedback about an idea. ”

And to top it all off, there are also the Gemma Frisius KICK Impact, Student and 
Audience Awards with a total prize package of more than 5,000 euros. "The awards are 
of course a financial boost for the winning teams, but the biggest value for us is seeing 
the teams and their ideas take shape and grow," Cuyvers adds.

The KICK Challenge will kick off during the online Inspirational Talks on February 
24, 2021. On this evening, three impactful entrepreneurs will tell the story of their 
businesses and share how they tackle societal challenges on a daily basis. Tine 
Van Lommel enthusiastically concludes: "Everyone is welcome! We hope to 
stimulate the entrepreneurial jitters among all those present. The ideal time to 
gain inspiration to come up with an impactful idea yourself! ”

Visit the website of KICK for more information about the course of the competition or 
to register for the Inspirational Talks. Interested parties can submit their idea for the 

KICK Challenge as of February 25, the day after the Inspirational Talks.

More info: www.kuleuven.be/kickchallenge
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Spelletjes
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Random

Raadsel van de week

Hoeveel posten telt VTK dit jaar?

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

De eerste winnaar van dit semester is Marthe	Lavens	en mag een mailtje 
sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar 
S2W1' om haar prijs te ontvangen!




