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Het Bakske
				Beste lezer
Hey, hallo, goedemorgen en goedemiddag, en natuurlijk goedeavond voor
de latere lezers. Ook deze week weer 16 paginas aan puur goddelijk leesplezier.
Geniet ervan schatjes, jullie verdienen het
Kusjes,
De Redactie

ZONDAG			
MAANDAG

19u00 Building Your Future: Leadership workshop Online
20u00 Wekelijks loopje
Blok 6

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG 20u30
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Online

BOTS

Overal

1001 Gedichtjes

Online

VRIJDAG
Doorlopend

Praeseswoordje
Wat een week, een week vol gelukkige mensen! Beginnen doen
we bij het belangrijkste - dju dat is moeilijk kiezen - namelijk onze
oogappels. Ik kan uit eerstehands ervaring meedelen: het komt goed
met de nieuwe generatie! Of ik eenzelfde kan zeggen over de examens
Thermo … nee mopje! Nieuwsgierig, vindingrijk en fris, dat zijn zo wel al
wat woorden die ik kan gebruiken om mijn PAL groepje te omschrijven. Dat
op de koop toe professor Baelmans met lovende woorden strooit over het
PAL initiatief. Ik denk 1 + 1 = 3, namelijk alleen maar geslaagde examens!
Om verder te gaan - Je kan het denk ik al raden - is het Bloedserieus geweest!
Enerzijds had je de personen van het donorcentrum die gelukkig waren dat ik met
nieuwe donoren kwam. Anderzijds heb je alle gelukkige gezichtjes van de mensen
die gedoneerd hebben. En als laatste heb je mijn blije bakkes na het zien van een
echte rally onder het praesidium om elkaar aan te zetten tot donatie! Mijn nieuwe
compagnon en tevens adviseur van dienst deze week was niemand minder dan
Emma - het kanon van Lommel - van Doren! Ze vat het goed samen: ‘BE HAPPY!
Probeer vooral te genieten van alles wat je nu als student kunt doen en wat je
gelukkig maakt!’ - Voor de lange versie verwijs ik jullie naar haar - beperkt aantal
tekens in een voorwoord enzo.
Om af te sluiten deze week een kleine S/O naar Apolloon en vooral naar de VTK
leden die volgden. Merci dat we de cantus even mochten komen kapen! Of we het
gemiddeld niveau naar beneden hebben gehaald met alle flauwe Brooklyn Nine
Nine mopjes? Ik zeg niet ja, ik zeg niet neen, integendeel!
Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Strijders, het is weer eens tijd om onze krachten te bundelen, om samen aan één
zeel te trekken, om te proberen bemachtigen wat ons al enkele jaren uit handen
is genomen maar wat ons zo dierbaar is: de overwinning op Apolloon. Gedurende
twee weken zullen we nek aan nek strijden (lees: sporten) tijdens de Battle Of The
Students (BOTS), deze keer een Vlaamse editie met ook andere studentensteden,
het zal zeker het zeker niet eenvoudiger maken. Maar ik geloof in onze samenwerking
en volhardendheid, want lopen zullen we!
Hoor ik u alvast denken “Lopen, dat is niks voor mij, helaas pindakaas”? Ahaa, geen
probleem, ook fietsen en wandelen is een geldige fysieke inspanning, en zal ons
dus ook dichter bij de eindmeet brengen! Zwier dus allen die Strava app op uw
telefoon en join onze club, samen kunnen we de droom waarmaken!
Heeft u interesse in de belangrijke ondersteunende aspecten in zo
een wedstrijd maar nog niet de juiste skills? Geen probleem! Met de
leiderschaps workshop die we u maandag aanbieden wordt u voor u het
weet een aanvoerder van ons team om u tegen te zeggen. Legt u liever
de sportieve acties van anderen vast op de gevoelige plaat? Dan is er
de fotografieworkshop van donderdag!

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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‘t ElixIr

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

MA 22 - VRIJ 26: 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!

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
of jij komt ze bij ons ophalen.
In elke box zit
overheerlijk eten
van enkele toprestaurants in Leuven en is verder aangevuld
met drank
en gadgets afhankelijk van welke box je kiest. Ook is het mogelijk
je box verder te upgraden naar een romantische box
of een boitbox.

🍸

🍲

🎈

🚛

🚲

🌷

🍻

Meer informatie over welke boxen er zijn en aan welke prijzen kan je vinden in het
evenement.
Keuze genoeg! Bestellen kan in het facebookevenement. Wees snel, de plaatsen
zijn 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.

Events

Schedule:
18:30-18:45
18:45-20:15
20:15-20:30
20:30-21:30

Introduction
Inspirational Leadership workshop by top tier coach
Short Break
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 | 18u30 | 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 16:0017:30. 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-praeses van VTK zullen ervoor zorgen dat je je
geen minuut verveelt!

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!

Events

MA 22/03- ZO 4/04: Battle of the students: Strava Edition
| Overal
Herinner je je nog de week dat we allemaal het VTK familiegevoel hadden vorig
semester? Tijd om dat weer naar boven te brengen want vanaf volgende week
maandag gaat de BOTS 2.0 van start ( Battle of the Students: strava edition ) en
wij hebben ieder van jullie nodig! Deze keer is het niet enkel tegen de Leuvense
kringen maar ook tegen de andere kringen van hogescholen en universiteiten in
heel Vlaanderen. Onze eer staat dus nog meer op het spel :-). Daarbij zet StuBru zijn
schouders er ook onder ( in het avondprogramma bij Sander en Gloria) en zullen er
leuke prijzen weg gegeven worden! Even een korte oplijsting om het overzichtelijk
te houden:
WANNEER: Van maandag 22 maart t.e.m. 4 april
WAT: Fiets, wandel of loop zoveel mogelijk
HOE: Maak je lid van onze strava fiets- en loopclubs ( lopen: https://www.strava.com/
clubs/327720 , fietsen: https://www.strava.com/clubs/877330) , track je activiteit en
zet de activiteit op openbaar als je het gaat opslaan. Zet in je titel # BOTS VTK. Als
je gaat wandelen, duidt dan als activiteit ‘hardlopen’ aan.
Verder kan je alles die week volgen op www.battleofthestudents.be. Ook deze keer
gaan er weer enkele leuke nevencompetities zijn, dus houdt het evenement op
facebook zeker in de gaten!
OPGELET: zorg dat je enkel maar lid bent van VTK loop- en fietsclub en niet ook van
LBK bv want dan telt je activiteit voor geen enkele club mee.
Als je nog vragen hebt, mag je ons zeker een berichtje sturen ( sport@vtk.be)!
#BOTS #wijwillenwinnen #onefamiliy

Events

DO 25/03: Workshop foto's bewerken | 20u30 |In je kot
Tegenwoordig hebben heel wat gsm’s een camera om U tegen te zeggen en kan je
de scherpste en mooiste foto’s maken met je eigen smartphone. De stap om een
gewone gsmfoto in het groot te laten afdrukken op op je muur te hangen is echter
nog iets te groot meestal. Waarom? Omdat het niet altijd in ons opkomt om deze te
bewerken. Daarom organiseren wij een workshop foto’s bewerken, waarbij we met
bepaalde apps onze gsmfoto’s tot de hoogste kwaliteit gaan brengen! Deze app is
een bewerkingsprogramma van Adobe dat helemaal gratis is op je gsm.
Schrijf je in op on.vtk.be/fotoworkshop, leer de trucjes van een professional en
misschien win je wel een fantastische prijs omdat jouw foto zo mooi bewerkt is!

DO 25/03: Rector Who? - met oud rector André Oosterlink
| 20u30 |In je kot
De eerste zetten zijn gezet: we hebben minstens één kandidaat die het opneemt
tegen de zittende rector. Op 31 maart zijn alle kandidaten bekend en staan alle
pionnen op het bord. Voor dat wij als student de finale zet kunnen doen moet men
toch weten welk spel we spelen?!
Wat doet een rector? Waarom is jullie stem belangrijk? Waar draaien de
rectorverkiezingen echt om? De FO’s van de groep W&T brengen jullie woensdag 31
maart een uitgebreide infosessie met Q&A met oud-rector en burgerlijk ingenieur
André Oosterlinck!

DO 25/03 - VR 26/03: Deloitte Technology Day| 12u30 |In
je kot
Get ready to manage organisations’ technology and risk transformations! You’ll
discover how to launch an exciting career and make an impact that matters at our
virtual Technology Day on 25 or 26 March. Register now to join us!

Events

Vragen? Verhalen? SOS Seks helpt je uit de nood!
Vorige week hebben we allemaal heel veel
bijgeleerd van al die seksspeeltjes die Machteld
op de upperdare avond liet zien. Hopelijk
hebben jullie vanaf nu heel veel diepgaande
en interessante gesprekken over je eigen
ervaringen met je beste vriend(inn)en! Natuurlijk
beantwoorden wij nog steeds met veel plezier
jullie moeilijkste vragen!
Beginnen doen we met enkele verhaaltjes en
woordgrapjes om al direct de goeie sfeer erin
te brengen:
-Ik was aan de onderkant van m’n vriendin bezig met m’n mondje, toen kwam haar
8 jarige zusje binnen... wisten nog snel genoeg deken over me heen te trekken maar
zij maakte ervan dat ik dus verstoppertje aan t spelen was. Toen ging ze naar onder
en vertelde iedereen dat ik verstoppertje aan t spelen was tussen m’n vriendin haar
benen
-Ooit, tijdens een one night stand is mijn toompje gescheurd (hetgeen de voorhuid
verbind aan de eikel), enorm pijnlijk en enorm veel bloed. Ik wist niet goed wat ee
gebeurde en wat ik juist moest doen. Een van de gênantste momenten uit mijn leven.
Het heeft wel even geduurd, maar het het geneest gelukkig vanzelf, want ik durfde er
niet goed mee naar de dokter. Bij nader inzien totaal belachelijk dat ik dit niet durfde.
-Ik heb het gevoel dat Luc Sels mij stalkt want hij blijft sturen dat hij anderhalve meter
achter mij staat. Wat kan ik hieraan doen?
-De KULeuven fuckt mij al heel het jaar en ik heb hier nooit toestemming voor gegeven.
Is dit legaal? Het doet mentaal pijn..
- Dag iedereen, alvast bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens de Upperdare.
Liefs Upper at home Machteld <3
Ook zijn er weer enkele vraagjes ingezonden waar wij met veel plezier eens voor
op onderzoek zijn gegaan:
•

Wat moet je doen als de derde persoon in een trio niet aangenaam is?
Het antwoord is simpel: geen trio doen met deze persoon... (;) ) Nee, all jokes
aside, als je je niet helemaal goed voelt bij 1 van de 2 personen, kan je hier
beter eerlijk over zijn. Als het probleem fysiek ligt (de seks is niet wat je
verwacht had, je vindt de dingen die hij/zij doet niet leuk,...), kan je hier
misschien wel samen, open over praten en de seks zo verbeteren!
Eerlijkheid duurt het langst en geloof me, seks wordt beter als je

SOS Seks

er samen over babbelt wat jullie leuk vinden. Als het daar niet aan ligt, maar je de
persoon gewoon echt niet leuk vindt in je seksuele dynamiek, kan je dit altijd eens
vertellen aan de persoon waar je beter mee overeenkomt. Als je echt wel eens een
trio wil doen kan je ook eens rondkijken op de app Feeld (zie het antwoord in ons
vorig Bakske)!
•

Mijn eerste relatie is onlangs beëindigd, hoelang zou ik best wachten
voordat ik terug begin te daten?
Dit is een zeer moeilijke vraag en kunnen wij niet met een exact getal op antwoorden.
Dit is afhankelijk van hoelang je relatie geduurd heeft, hoe je er zelf mentaal mee
omgaat enz… Over het algemeen moet je zelf eerst en vooral voelen of je zelf klaar
bent voor iets nieuws en zorgen dat het niet perse een rebound is. Ook is het een
goed idee een tijdje te wachten indien je denkt dat je ex er nog heel hard van afziet,
maar je hoeft natuurlijk ook geen jaar te wachten enkel daarom. Als je denkt dat je
zelf te snel met iemand in bed zou belanden terwijl je dat nu geen goed idee zou
lijken, spreek dan met jezelf een termijn af (van een aantal maanden bv) waarop je
niet actief op zoek gaat naar dates.
•
Ik ben nog maagd, HELLLLLP!!!! (J)
Dit is zeker geen probleem, jouw tijd komt nog! Weet dat er echt een heel groot
percentage studenten nog maagd is en je helemaal niet alleen bent. Als je echt op
zoek bent naar je eerste keer, probeer dan eens via Tinder of op een andere manier
mensen te leren kennen met wie je kan gaan wandelen. Misschien kan je hem/haar
na een tijd zelfs beter leren kennen als je knuffelcontact en wie weet zelfs meer.
Als tip willen we je wel meegeven dat je eerst eens nadenkt over hoe je je eerste
keer wilt, zodat je niet te haastig in bed belandt met iemand die je totaal niet kent
en zonder dat je dat eigenlijk wou. Door actief mensen te willen leren kennen, zal
het er wel eens van komen. Maar onthou vooral: hoe meer je de andere persoon
vertrouwt en kent, hoe beter je eerste keer zal gaan en met hoe meer goesting je
de volgende keer/keren seks zal willen hebben.
•

Wanneer ik een natte droom heb, ga ik naar het toilet om het goedje te
lozen ipv het in een sok te bewaren. Ik ken echter een vriend die zijn eigen
producties opvangt en recycleert in een ware spermacocktail. Daardoor
geïnspireerd, lik ik nu ook vaak mijn sperma af wanneer het op mijn vinger
terecht komt. Ik vind dit ook een vorm van empathie, want zo kan ik me
inbeelden hoe de vrouwen zich voelen wanneer ze slikken. Is dit normaal?
Op seksueel vlak is elke persoon anders. Als jij het leuk vindt om iets te doen, en je
schaadt er geen andere mensen mee, doe je wat je graag wilt doen. Er is niemand
die je hoeft te zeggen wat done en not done is. Als een meisje sperma al eens mag
doorslikken, zie ik er geen probleem in dat je dit als jongen wel doet. Blijkbaar zitten
daar veel proteïnen in! Over het algemeen zijn er heel wat dingen aan je eigen
lichaam waar je wel eens nieuwsgierig naar bent hoe dat zou zijn, voelen of
proeven. Het staat je vrij om dingen uit te proberen, zolang het veilig is en een
eventuele seksuele partner hier ook mee akkoord gaat.

SOS Seks

This week in history
Maandag 22 Maart
•
1886 - Eerste Belgische auteurswet.
•
1933 - Het concentratiekamp Dachau wordt geopend.
•
1933 - President Roosevelt gelast een eind te maken aan de (mislukte)
drooglegging in de Verenigde Staten.
•
1990 - Kapitein Hazelwood van de olietanker Exxon Valdez, die in 1989 voor de
kust van Alaska een milieuramp veroorzaakte, wordt veroordeeld tot 1000 uur
meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.
•
1994 - In Siberië stort een Airbus A310 van de Russische luchtvaartmaatschappij
Aeroflot neer; alle 75 inzittenden komen om het leven.
•
2016 - Luchthaven Zaventem bij Brussel en een metrostel bij metrostation
Maalbeek worden getroffen door bomaanslagen, gepleegd door
zelfmoordterroristen. IS claimt de aanslagen.
•
2017 - Terroristische aanslag in Londen. Hierbij komen zes mensen om het leven
(onder wie de dader) en raken er 40 mensen gewond. De dader reed met een
auto op Westminster Bridge op mensen in, stak bij het Britse parlement een
agent dood en werd zelf neergeschoten door de politie. Op dat moment vond in
het lagerhuis een vergadering over de Brexit plaats
Dinsdag 23 Maart
•
1751 - Bij een dijkdoorbraak nabij Uitweg ontstaat een wiel.
•
1956 - De Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, Novib, wordt
opgericht. Tegenwoordig heet deze organisatie Oxfam Novib.
•
1994 - Aeroflot-vlucht 593 stort neer tijdens een vlucht van Moskou naar
Hongkong.
•
2009 - Kathleen Aerts stapt uit de Belgische meidengroep K3.
Woensdag 24 Maart
•
1816 - Frederik August van Nassau-Usingen wordt als hertog van Nassau
opgevolgd door zijn achterneef Willem.
•
1947 - Bij een brand in de staatsmijn Hendrik in Brunssum komen dertien
mijnwerkers om het leven.
•
1989 - De Amerikaanse olietanker Exxon Valdez loopt in het Nauw van Prins
William voor de kust van Alaska aan de grond; er komt minstens 42.000 m³ olie
vrij. Daarbij sterven grote aantallen zeevogels, otters en robben.
•
1993 - Het parlement van Luxemburg keurt een wet goed die banken verplicht
om "op eigen initiatief" justitie in te lichten over mogelijke witwaspraktijken van
drugsgeld.
•
1999 - Brand in de Mont Blanctunnel, 39 mensen komen om.
• 2003 - De Nederlandse verpleegkundige Lucia de Berk krijgt levenslang voor de
moord op diverse patiënten. Op 14 april 2010 wordt ze echter vrijgesproken
door de Hoge Raad.
•
2015 - Vlucht 9525 van de Duitse vliegmaatschappij Germanwings
stort neer in Zuid-Frankrijk.

Random

Donderdag 25 Maart
•
•
•
•
•
•

421 - De stad Venetië wordt (volgens de legende) samen met de kerk San
Giacomo di Rialto gesticht.
1634 - De eerste kolonisten, onder leiding van George Calvert (Lord Baltimore),
komen aan in Maryland.
1814 - Koning Willem I richt De Nederlandsche Bank op.
1992 - Huis ten Bosch, een Japans attractiepark met diverse nagebouwde
Nederlandse gebouwen, wordt geopend.
2002 - Een zware aardbeving vindt plaats in Afghanistan.
2010 - Een vulkaanuitbarsting op IJsland ontregelt het vliegverkeer in heel
Europa.

Vrijdag 26 Maart
•
•

1872 - Bij Owens Valley (Californië) ontstaat een aardverschuiving over 50
kilometer lengte.
2007 - In de Nigeriaanse plaats Gadako komen meer dan zeventig mensen
om het leven nadat een vrachtwagen kantelt en in brand vliegt.

Zaterdag 27 Maart
•
•
•
•
•
•
•

1482 - Hertogin Maria van Bourgondië overlijdt na een val van haar paard bij
een jachtpartij enkele weken voordien.
1964 - Een aardbeving in Alaska van 9,2 op de Schaal van Richter kost 131
mensen het leven.
1977 - Twee jumbojets botsen in zware mist op elkaar op het vliegveld van
Tenerife (Canarische Eilanden). 583 mensen komen om.
1995 - In Milaan wordt Maurizio Gucci neergeschoten voor zijn kantoor.
2001 - In Pécrot botsen twee treinen die op hetzelfde spoor rijden op elkaar.
2016 - Bij een zelfmoordaanslag gericht tegen christenen in de Pakistaanse
stad Lahore vallen zeker zeventig doden. De aanslag wordt opgeëist door een
afdeling van de taliban.
2016 - In de Amerikaanse staat Alaska zorgt een grote aswolk voor een
verstoring van het vliegverkeer. De wolk, die een gebied van zo'n 640 vierkante
kilometer beslaat, is afkomstig uit de vulkaan Pavlof.

Zondag 28 Maart
•
1629 - Na een blikseminslag wordt de Grote of Sint-Janskerk in Montfoort
door brand verwoest.
•
1967 - de Royal Air Force bombardeert de Liberiaanse olietanker Torrey
Canyon om de uitstromende olie te doen ontbranden.
•
1997 - De rechter-commissaris in Haarlem stelt twee verdachten in bewaring
vanwege hun betrokkenheid bij de supportersrellen in Beverwijk.
•
1997 - Een Albanees schip met vluchtelingen vergaat in het Kanaal van
Otranto na een aanvaring met de Italiaanse kustwacht. Tachtig mensen
komen om.
•
1997 - Rijkswachters en betogende arbeiders van het failliete Waalse
staalbedrijf Forges de Clabecq gaan elkaar te lijf op de E19snelweg ten zuiden van Brussel.
•
2005 - Zware aardbeving voor de kust van Sumatra.

Random

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

Spelletjes
Droedels
BBBBBBB

Spelletjes
BBBBBBB

Raadsel van de week
Wat moet je breken om te gebruiken?
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 Camille Stevens en mag een mailtje sturen
naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W6' om
haar prijs te ontvangen!

						

