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     Beste lezer

We zijn week vijf ondertussen en het is weer toegestaan om met 10 mensen 
buiten af te spreken, Theokot is weer open en het zonnetje laat zichzelf ook af en 

toe eens zien. Dit kan dus niet anders dan een topweek worden. Om de week ook 
goed te starten is hier weer een goed gevuld Bakske!

Kusjes,
De Redactie

DINSDAG
WOENSDAG

VRIJDAG

20u30 Zintuigenquiz Online

20u00 Wekelijks loopje Blok 6

 Treasure Hunt Heverlee

 Treasure Hunt Heverlee
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 Treasure Hunt Heverlee

 Treasure Hunt Heverlee

20u00 Gamefair Gather.town

10u00 CV Photoshoot TTI

 Treasure Hunt Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

 1001 Gedichtjes Heverlee

20u30 Praesidium infosessie Online



Praeseswoordje
Ik heb drie maal goed nieuws voor jullie en ik ben er zeker van dat 

je op zijn minst van één van de dingen goed gezind gaat worden. - 
Niet tevreden, geen geld terug.

In de verte nadert iets - waarvan ik eerlijk gezegd opnieuw gelukkig 
wordt - iets dat jullie allen kan begeesteren. Over een dikke week is het 

bloedserieus! Als je na het lezen van al mijn Bakskestekstjes in het eerste 
semester nog niet weet dat ik indien nodig jullie allen één voor één zou 

meesleuren om bloed of plasma te geven dan … dan heb je goed gelezen. Wat 
denk je wel dat ik een slordige 3500 man of vrouw - iemand gaat me is moeten 

zeggen wat de juiste algemene term daarvoor is - ga vergezellen? Daar heb ik geen 
tijd voor. Moest al maar een fractie daarvan zelfstandig langs gaan op Bloedserieus, 
zijn zij en misschien vooral ik goed gezind!
Als dat niet hét ding was dan misschien wel het advies van Cedric - den Michael 
Phelps van VTK - Verlinden: ‘Doet eens zot, maakt een plonske in ’t Sportkot!’ Wees 
wel gewaarschuwd, het zwemmen is aan de rappen en klaar zitten achter uw pc 
om 00u00 om die reservatie te fixen is een ding. Is zwemmen toch niet je ding, 
misschien dan het volgende:
Lang gehoopt, lang gevochten, lang geleden. Daar is het dan eindelijk! De beslissing 
om het Theokot te heropenen op gelijkaardige manier aan andere broodjeszaken 
is gevallen en goedgekeurd! Is het weer mogelijk om spotgoedkoop ‘s middags te 
eten? JHA! Is het weer mogelijk om het lekkerste broodje van Leuven en omstreken 
te proeven? JHA! Is de gezelligste plek van Heverlee campus opnieuw geopend voor 
het grote publiek? JHA - gezellig zitten nog niet inbegrepen. Indien dit je hart niet 
van puur geluk laat overvloeien dan weet ik het ook niet meer. Abri out x

Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Ook deze week scheen de zon en ook deze week besloten we massaal buiten 
te gaan zitten waardoor ook deze week het stadspark afgesloten moest worden. 
We zetten ons dus beter in de minder bekende maar daarom zeker niet minder 
charmante parkjes ;) In Arenberg is er alvast veel plaats, maar ik raad jullie ook 
graag een van mijn persoonlijke favorieten aan: Keizersberg. Zoals onze verstofte 
codex ons vertelt, de oude keizersberg kijkt neder, vanop de Keizersberg heb je een 
prachtig zicht over de Leuvense schoonheid en de prachtige abdij die daar fier 
pronkt. Bovendien is het er vaak vrij rustig en voor de praktische mens onder ons: 
er is een Lidl met een ruim assortiment aan drankjes en snackjes in de buurt!

Wil je naast het chillen in een rustiger park nog meer doen om het 
studentenimago een boost te geven? Treed dan onze vaste medewerkers 
Rik & Jasper in de voetsporen! Zij maakten van het Ladeuzeplein terug 
een aangename plek door het achtergelaten afval op te ruimen en 
flirtten voor dit nobele doel zelfs met de allerlaatste minuutjes van 
de avondklok!

Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    12u00 - 14u00        12u30 - 14u00 GESLOTEN 

Dinsdag    12u00 - 14u00        GESLOTEN GESLOTEN 

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

Donderdag    12u00 - 14u00        12u30 - 14u00 GESLOTEN 

Vrijdag         12u00 - 14u00        GESLOTEN GESLOTEN 
    

Park & Chill
Daar is de lente! Tijd om picknickmanden af te stoffen en te genieten van wat zon 
en het eerste groen. Leuven heeft best wat verborgen stukjes natuur. Kende je het 
Heuvelhofpark in Kessel-Lo al, of het Arenbergpark in Heverlee? Maar liefst 1.051 ha van 
onze stad bestaat uit parken en bossen. Stuk voor stuk pareltjes. Ken jij ze al allemaal?

Ontdek alle Leuvense parken. Hou de site van de stad Leuven in het oog en blijf op de 
hoogte van welke parken (vroeger) sluiten omwille van de drukte.

Samen houden we Park & Chill veilig in deze coronatijden! De chillplekken staan 
opgelijst op https://www.loko.be/nl/park-en-chill

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



Events

MA 8: 1001 Gedichtjes: wedstrijd | 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 8: Gamefair | 20u00 | Gather Town

Ben jij net als ons discord beu? Maar wil je toch graag een gezellige avond hebben 
met vrienden? Dan hebben wij het perfecte nieuwe platform voor jullie! Op www.
gather.town kan je interactief met andere mensen spelletjes spelen, chatten, 
hängen etc. Je kan ook perfect alleen afkomen en nieuwe mensen leren kennen. 
De spelletjes die je kan spelen omvatten codenames, poker, scribbl en nog veel 
meer!

Wat? Nieuw interactief platform om gezellig wat te paljassen.
Wanneer? Maandag 8 maart 20u
Waar? www.gather.town
Wie? IEDEREEN IS WELKOM!
Waarom? Je wil jouw vrienden terugzien of nieuwe vriendjes maken!

DI 9: Praesidium infosessie 2.0 | 20u30 - 22u00 | on.vtk.be/
praesidiuminfosessie

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is … wat praesidium allemaal achter de schermen 
doet! Ben je benieuwd wat het nu eigenlijk inhoudt om ‘praesidium’ te zijn? Oud, 

huidig en kandidaat praesidium komt vertellen over hun gemaakte keuzes en 
wat hen overtuigd heeft.

Wat denk je te weten over VTK? Hoe denk je over VTK? Aan jou de eer 
om het antwoord op je vragen te zoeken aanstaande dinsdag. Wuk? 

Place to be: on.vtk.be/praesidiuminfosessie



Events

VR 12: CV Fotoshoot | 10u00 - 17u00 | TTI
Tijdens het in elkaar knutselen van onze CV’s komen we vaak op dat kleine 
probleempje: “Welke foto zet je daarop?” Je bent ongetwijfeld al een paar keer 
door al je oude foto’s gegaan om deze daarna toch over te slaan omdat ze niet 
scherp genoeg zijn, je er niet goed genoeg op staat, je geen mooie kledij aan had, 
de achtergrond niet perfect was, je die vriend(in) aan je zij er niet uitgeknipt krijgt 
of gewoonweg op een feestje was. Geen nood, want Fulltime, de jaargroep van de 
laatstejaarsstudenten, organiseert op 12 maart een fotoshoot met een professionele 
fotograaf. Schrijf je in voor een tijdslot, doe je mooiste kledij aan en krijg de kans 
om enkele minuten te shinen terwijl de fotograaf de mooiste foto’s van jou trekt, 
en dat helemaal gratis!

MA 1 - ZO 14: Treasure Hunt

Ben jij een echte speurneus? Wil je je ingenieurshersenen 
eens loslaten op raadseltjes? Of heb je gewoon zin om 
nog eens iets te doen met je vrienden? Kom dan lekker 
gezellig meedoen aan onze treasure hunt en maak kans 
om super leuke prijzen te winnen zoals een tafeltennis- 
of badmintonset, een bier- of bierbrouw-pakket en nog 
veel meer drank- en sportprijzen!! 

Op 1 maart zal in het Facebookevenement een QR-code 
gedropt worden waarmee jullie jezelf kunnen registreren. 
Vanaf het moment dat jullie dit doen begint jullie tijd te lopen en krijgen jullie 
jullie eerste raadsel. Dit zal jullie naar een plek sturen waar jullie de QR-code 
voor het volgende raadseltje kunnen vinden. Vind zo snel mogelijk de locatie 
van de verborgen schat, zijn jullie bij de 10 snelsten? Dan kunnen jullie één van 
onze mega leuke prijzen winnen! Hou je tijdens dit evenement natuurlijk wel 
aan de geldende coronaregels! 

DO 11: Zintuigenquiz | 20u30 | Online

Ooit al eens gedacht “nah, quizen das niks voor mij”? Ooit al eens een quiz geweigerd 
met “daar ben ik niet slim genoeg voor”? Ooit al eens tijdens een quiz beseft “zoveel 
kennis heb ik nu ook weer niet”? 

Verwijder die slechte ervaringen maar uit jullie geheugen, schrap al die “ooit al 
eens’en” voorgoed! Het is tijd voor iets nieuws! Een quiz, zoals men het nog nooit 
eerder gezien heeft. Waar geen grootste kennis voor nodig is. Basis levenservaring, 
goed gezelschap en een geluksdag is alles wat een team nodig heeft om de 
overwinning binnen te halen. Zien, ruiken, horen, proeven, voelen gecombineerd 
in een online event?! Jaja, “Quizzen puur op gevoel” heeft het allemaal! Nog niet 
overtuigd? Bovenop al die zingevende tuigen brengt geluk een extra twist!



Events

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.

Registration: https://on.vtk.be/negotiation 
Online: Link will be included in confirmation email.
Date & Time: 15/03/2021 & 19:00-22:30

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



Events

WO 17 & DO 18: Upperdare avond 
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. 
Ook kan je een gratis goodiebag bestellen, die je later kan afhalen in het 
Theokot! De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in via de form in het 
Facebookevenement!

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



Events

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 💰 zal in de loop van 
komende weken bekend worden gemaakt.

Keuze genoeg! Bestellen kan vanaf vrijdag 12 maart om 16u00. Wees snel, de 
plaatsen zijn beperkt!



Berichten

SOS Seks is online

Stuur al je opmerkingen, vragen, verhalen door via onze anonieme form! Onze 
seksgoeroes helpen je uit de nood en beantwoorden de inzendingen in het wekelijks 
Bakske! Zin in meer sappigs? Check onze Upperdare avond op p. 5!

Bloedserieusweek 15 tem 18 maart

Beste studenten, donoren en bijna-donoren

Van 15 tot 18 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo levens 
te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag, want dat 
bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je heldendaad krijg 
je een goedgevulde goodiebag. Helemaal overtuigd? Doe eerst de donorzelftest 
om zeker te weten of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest en schrijf je 
vervolgens in via bloedserieus.be/nl/steden/leuven (inschrijven is verplicht!). Meer 
info via Facebook: Bloedserieus Leuven.
Waar?

Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Woe & Do: 10u30 - 20u30 Martelarenplein
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur 
ons zeker een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam



HALBE TIME
Aktivitäten
Challenges
Wieder ein activiteit von HalbeTime?? Jasicher! Und wat voor ein!!!
Verzamel dein bubbelfreunden en doe mee met de immens leuke CHALLENGES 
und maak kans auf ganz tolle preisen!!
Schtaat INDOOR SKYDIVEN al altijd auf dein bucketliste? Mach dan zicher mitt 
want der gewinner (der persoon mit die meiste punkten) maakt kans auf diese 
zotte preis!!!
Naast die bon für indoor skydiven, sein daar auch nog andere preise zu winnen!!
Die gedetailleerde punktenliste zal gepost wurden auf Montag 08/03, und ihr 
können einsendungen versenden biss der Sonntag 14/03.

Instagram
Folge uns auf Instagram für tolle Memes und mehr:



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.



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
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Spelletjes
Raadsel van de week

Ik besta alleen als er licht is maar verdwijn als er licht op me 
komt. Wat ben ik?

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 Karl Schaum en mag een mailtje sturen naar 
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S2W4' om zijn 
prijs te ontvangen!

      
     Kleurplaat




