Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 5: 21 oktorber 2019 - 20 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
Het is zover, we zijn aangekomen in week 5, beter bekend als de 24 urenloopweek!
Deze week staat natuurlijk helemaal in het teken van supporteren voor onze helden, de lopers van VTK. Hopelijk hebben jullie genoeg opgestoken van de supporterstraining en de 24 urenloopcantus om alle liedjes zonder problemen mee te zingen. Geniet nog van alle memes in het Bakske en kom zeker supporteren deze week.
Veel leesplezier
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Praeseswoordje
Het is zover. Na maanden trainen en afzien is het
hoogtepunt van het jaar eindelijk hier! En of we er
klaar voor zijn. Dinsdag betreden we de 550 meter lange
arena als 1 familie, met 1 droom en 1 doel: het winnen van de 24
urenloop. Het staat in de sterren geschreven: woensdag om 20u
steken wij die gouden beker in de lucht en mogen we ons opnieuw
de heersers van Leuven noemen. Onze voorbereiding was beter dan
ooit tevoren. Het VTK Speedyteam zijn stuk voor stuk helden die volledig
klaar zijn om zich naar de hemel te lopen en VTK de heilige graal terug te
schenken. Onze spieren zijn getraind, onze focus is scherp. 24 uren lang zullen
we bewijzen dat we naast geniale specialisten in ons vakgebied ook onvermoeibare atleten zijn, echte machines, die sneller kunnen lopen, dieper kunnen gaan
en luider kunnen schreeuwen.
Beste VTK’ers, op geen enkel moment hebben we je meer nodig dan tijdens deze
24 urenloop. Kleur de piste blauw-geel, laat de leeuw 24 uur lang brullen en
bewijs dat wij niet alleen de mooiste, maar ook de snelste kring van Leuven zijn!
Laat ons samen strijden voor de overwinning, laat er ons samen een onvergetelijk
overwinningsfeestje van maken, laat ons samen geschiedenis schrijven!
Met enorm veel gemotiveerde groeten,
Daphne

Vicewoordje
Deze week geen tekstje maar een mooi geschreven gedicht
Dat ik met al mijn enthousiasme op de 24 urenloop richt
De mooiste tijd van het jaar staat klaar voor de deur
Het hoogtepunt van zowat elk burgerlijk ingenieur
2 jaar geleden sleepte VTK de grote beker in de wacht
Waarmee we destijds het aantal rondjes record hebben verkracht
Over vorig jaar gaan we heimelijk geen woord laten vallen
Want deze editie van de 24 uren gaan we nog harder knallen
Met het grote speedyteam vol met de snelste tanken
gaan we Apolloon staalhard op hun blote billen spanken
Zij hebben misschien allemaal studenten met een zeer sportieve kant
Onze minstens even snelle lopers hebben ook nog het verstand
Kom dus deze week voor de toekomstige winnaars lopen
Zodat wij voor jullie weer veel gratis vaten kunnen kopen
We leggen deze keer nog een veel hogere lat
En dan zal onze glorie heersen over heel Leuven stad!
Jarrit, supporter voor de volle 24 uur

Sportwoordje
Morgen is het zover: de langverwachte 24 urenloop, het belangrijkste evenement van het jaar. Na de uitermate spannende
editie van vorig jaar, brand bij ons al het hele jaar het verlangen
naar meer. Het verlangen om Apolloon van hun troon te stoten; die
glanzende beker, onze heilige graal te heroveren; te laten zien dat VTK de
baas is van Leuven.
Met Sport hebben we de voorbije weken dan ook het beste van onszelf gegeven zodat we voor niets minder dan die felbegeerde eerste plaats kunnen
strijden. De dagelijkse looptrainingen, het overdreven gespam op facebook, het
stalken van lopers en veel meer komt nu allemaal ten einde. Uiteraard gaan
we zelf ook de volle 24 uur lopen en schreeuwen. Dat is jammer genoeg alles
wat wij nog kunnen doen. Voor de rest zijn wij volledig afhankelijk van jullie. Ik
hoop dan ook dat jullie er met hetzelfde enthousiasme als ons staan dinsdag
en woensdag en ook gewoon het beste van jezelf geven. Dat is alles wat we van
jullie vragen.
Afspraak dinsdag om 20u aan de atletiekpiste.
Let’s retrieve the Holy Grail!
VTK Sport

VTK is er klaar voor!
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* Er zijn geen broodjes in het theokot deze dag

CURSUSDIENST
Bestel je handboeken en cursussen zo snel mogelijk!
De levertermijn voor handboeken loopt al snel op tot 3 à 4 weken en
die van cursussen 2 à 3 weken. Hou er rekening mee dat je meestal
gaat moeten wachten wanneer je boeken bestelt. Dinsdagnamiddag
verwachten wij een nieuwe levering. Iedereen die zijn boeken voor 6
oktober besteld heeft kan deze vanaf dinsdagavond komen ophalen.

join.rolandberger.com

part of our team.
Roland Berger wants to meet you!
Roland Berger is the only leading global consultancy of German heritage and European origin.
We advise top executives from various industries on their key strategic challenges and guide
them towards successful implementation.
We host an exquisite recruiting diner for selected MA1 and MA2 students to meet Roland
Berger consultants and to get insights into strategy consulting and day-to-day working life at
Roland Berger.

When: Tuesday November 5 at 7 PM
Where: ‘t Zwart Schaap, Boekhandelstraat 5, 3000 Leuven
Interested? Then apply with your resume in English before Thursday October 24 EOB
at join.rolandberger.com – Events – Belgium. We will come back to you by
Wednesday October 30 to confirm your attendance.
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De legende van de Heilige Graal is jullie hoogstwaarschijnlijk al ter oren gekomen.
Een gouden glanzende beker met onuitputbare krachten die wij terug de onze
willen maken. Met deze beker komt een volledig jaar van roem en aanzien. Vandaag
de dag loopt Apolloon, onze geduchte tegenstander, hier namelijk mee rond.
Om dit felbegeerde artefact terug te winnen, zullen wij allemaal onze krachten
moeten bundelen in deze dappere queeste naar de Heilige Graal. Deze epische
strijd vindt plaats op 22 oktober aan Sportkot, tijdens de 24 urenloop. Wij hebben
JULLIE hulp nodig om samen met ons de strijd aan te gaan tegen Apolloon. Enkel
en alleen zó kunnen wij onze verloren Graal uit 2017 terug heroveren, want alleen
lukt dit niet.

Verzamel dus allemaal in de befaamde arena waar dit zich zal afspelen en warm
jullie benen al maar op. Kom ook in onze blauw-gele kleuren om het Speedyteam
aan te moedigen. Neem al uw vrienden, kompanen en zélfs uw huisdier mee
en verenig jullie massaal aan de VTK-stand op Sportkot. Laat jullie stemmen
weerklinken en help ons terug naar de overwinning, naar de Heilige Graal!
Let’s retrieve the Holy Grail!
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De strijd is gestreden en er is een winnaar uit de bus. De lopers hebben alles
gegeven, de supporters hebben de longen uit het lijf geschreeuwd en dat alles
voor die mooie beker.
Het was weer een prachteditie vol competitie en vriendschap. Dit moet natuurlijk
ook op een prachtmanier worden afgesloten en waar anders dan in onze geliefde
kelder?
PROMO'S:
gratis vaten
gratis Cola
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Heb jij je aangemeld als POC’er, ben je geïnteresseerd in onderwijs of wil je
gewoon eens komen kijken welke boeiende dingen we in ons tweewekelijks
bureau bespreken? Iedereen is welkom deze vrijdag in ELEC B91.100! Thema’s
als studiekostenbeheersing, duurzaamheid in de opleiding, herkansingsbeleid en
indeling van het academiejaar: dit zijn slechts enkele van de vele boeiende topics
die we reeds behandelden. Als je je vooraf inschrijft, krijg je een gratis broodje en
drankje, wat wil je nog meer?

Meer vragen of weet je niet waar je je moet inschrijven? Stuur een mail naar
onderwijs@vtk.be of zoek onze Facebookgroep via https://www.facebook.com/
groups/VTKOnderwijs.

MA 28: Sector Night Chemical Industry | TTI | 19u30

Heb je altijd al willen weten hoe de Chemische industrie in elkaar zit? Zou je
een job in een Chemische plant wel zien zitten? Of wil je gewoon rustig luisteren
naar boeiende presentaties en genieten van een mooie receptie met Desperados?
Dan kan je maar één ding doen en dat is op maandag 28 oktober tegen 19.30u
afzakken naar het TTI voor de Sector Night Chemical Industry. Deze avond stellen
vijf bedrijven uit de sector zich voor in de vorm van een korte presentatie in Aula
de Tweede Hoofdwet. Achteraf nodigen wij jullie graag uit voor een receptie in de
machinezaal van het TTI waar je nog gezellig kan napraten met medestudenten
of mensen uit de chemische industrie. Volgende bedrijven zullen het beste van
zichzelf geven: BASF, Cargill, ExxonMobil, Ineos en Janssen Pharmeceutica.
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Online inschrijvingslink op Facebook: 24/10 om 20u
Verkoop: 25/10, 28/10 en 29/10 ‘s middags in het TTI
Oktober, de maand van herfst, regen, de 24 urenloop, maar natuurlijk ook de  
meest spooky maand van het jaar! Terwijl de eerstejaars zitten te zwoegen op
hun TTT’s (Toch Tegenvallende Toetsen) en de tweedejaars hun PeMe-kindjes aan
het troosten zijn, viert de rest het feit dat die miserie al lang achter ons ligt op de
enige echte HoJa-cantus! Thema van deze cantus is Halloween, kom dus zeker
verkleed naar de cantus, en krijg €1 korting!
In het kader van duurzaamheid zijn dit jaar alle cantussen BYOC (Bring Your Own
Cup). Pak hem dus zeker mee, dan brengen wij wat snoepjes mee!

VRIJ 25: Startvergadering Parttime | BOKU 3.10 | 12u30

Zin om het organiseren van evenementen eens van dichtbij mee te maken? Zit je
in de 4de jaar? Heb je nog niet genoeg werk met al die taken? Dan is parttime
perfect voor jou! Kom mee samen met ons wat evenementen organiseren
doorheen het jaar, maak wat nieuwe vrienden en beleef de tijd van je leven!
Kom vrijdag volledig vrijblijvend langs om eens een kijkje te nemen en wie
weet kunnen we je wel overtuigen!

Events
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Are you an enthusiastic master student in Engineering at KU Leuven? Join us for
an exclusive dinner in Leuven at 19u00 on the 5th of November to meet our young
and experienced people in an informal setting. Get a taste of the opportunities we
offer and see for yourself if a career at ExxonMobil is something for you! Interested
to connect with us? Then apply for this event by sending your CV before October
30th to: recruitment.events@exxonmobil.com
We will then get back to you with more detailed information.
Looking forward to connect with you soon!

Pieter & Anouk
University Ambassadors KUL Engineering
anouk.dilissen@exxonmobil.com
pieter.meulemans@exxonmobil.com

Events

VTK at Interfacultair Welsprekendheidstoernooi
Blaas jij ook altijd iedereen van hun sokken met je tirades, boutades of andere
uiteenzettingen? Overtuig jij zelfs de best beargumenteerde tegenstander met
jouw redeneringen? Sta jij een immens publiek te woord zoals geen ander dat
ooit deed? Vertegenwoordig dan VTK in het jaarlijkse welsprekendheidstoernooi georganiseerd door VRG. Laat vóór vrijdag 1 november iets van je horen via
cultuur@vtk.be indien je jezelf ten strijde wilt gooien op donderdag 27 februari
2020 in de Pieter de Somer-aula!

Waag je kans op de Interfacultaire Rockrally!
Zou jij wel eens je innerlijk podiumbeest naar buiten willen laten komen? Wil je
voor een enthousiast publiek optreden (dat niet enkel bestaat uit je huisgenoten
of je oma)? Grijp dan nu de kans en doe mee aan de 36e editie van de InterFacultaire Rockrally!
LBK en VTK organiseren dit jaar opnieuw het beste Leuvense muziekevent van
het jaar. Elke studentenvereniging uit Leuven mag voor IFR een band afvaardigen
die hen vertegenwoordigt en zichzelf al rockend tot winnaar probeert te kronen.
Daarvoor moeten ze wel eerst de strijd aangaan tijdens de voorrondes op 18 en
20 november. De beste bands gaan door naar de fenomenale finale in Het Depot
op 18 maart. Op deze locatie hebben al talloze bekende artiesten de pannen van
het dak gespeeld en jij kan met jouw band de volgende zijn! De beste band wint
bovendien ook nog eens studiotijd!
Heb je interesse en wil je je inschrijven met je band? Dan zijn dit de voorwaarden: één van de groepsleden moet lid zijn van de Leuvense studentenvereniging die vertegenwoordigd wordt, er mag per vereniging slechts één band
ingeschreven worden, en de helft van de band moet nog student zijn. Je stelt
met je band een setlist op van maximaal 20 minuten die bestaat uit jullie eigen
nummers en één cover. Inschrijven zelf kan op de vi.be-kans via on.vtk.be/ifr

Berichten

Onderwijsupdates

Intussen al anderhalve week geleden hielden we onze tweede open onderwijsvergadering, het VTK Bureau. Dit tweewekelijks evenement verzamelt de
mening van onze studenten rond een veelheid van topics. Het gevormde standpunt wordt vervolgens door VTK uitgedragen in Stura en LOKO.
Ons eerste discussiepunt van dit bureau was het reisbeleid van de KU Leuven. Momenteel geldt dat als professoren het vliegtuig nemen voor een
universiteitsgebonden reis, zij vrijwillig een bijdrage kunnen doen aan enkele
fondsen. Eventueel zou dit in de toekomst voor hen zelfs verplicht worden.
Vanuit Stura kwam de vraag of we een soortgelijk systeem voor studenten
ook zouden zien zitten. De universiteit lijkt dit voorstel eerder te willen pushen
om meer duurzaam over te komen. We waren hier dus redelijk kritisch over, is
het namelijk niet eerder nuttig om personeel en studenten zo veel mogelijk te
ontmoedigen om te vliegen en via een positive incentive treinen en bussen te
promoten?
Deze opmerkingen terzijde, besloten we als standpunt aan te houden dat
studenten vrijwillig een bijdrage zouden kunnen doen, maar de KU Leuven wel
steeds een deel verplicht bijstort. In Stura werd ons standpunt gevolgd.
Een volgend punt, dat ook op Stura die week werd besproken, was het
Onderwijs en Examenregelement (OER). In een STOF (STudenten Overleg         
Forum) werd in overleg met andere kringen besproken welke artikels we willen          
aanpassen. Vaak gaat het om eerder kleine verduidelijkingen. Meer details
hierover mag je steeds aanvragen bij een Onderwijs-teamlid.
We legden tenslotte nog kort de krijtlijnen vast van onze Taskforce
Onderwijs. Alle geëngageerde studenten van onze faculteit zouden hierbij naar
eigen invullen een extra taak kunnen opnemen in verband met Onderwijs.
Enkele ideeën voor projecten: een denktank over duurzaamheid organiseren,
diepgaander onderzoek over de aankomende decaansverkiezingen, een
onderwerp voorbereiden voor het VTK bureau etc. Concreet organiseren we in
de nabije toekomst een startvergadering. Jullie zijn uiteraard allemaal welkom,
voor meer info kan je steeds sturen naar wg-onderwijs@vtk.be
Wil je meer weten over ons VTK Bureau, Stura of LOKO? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@vtk.be. Vergeet zeker niet je ook lid te maken van onze          
onderwijsgroep (facebook.com/group/VTKOnderwijs) om steeds op de hoogte te
blijven. Hopelijk tot het volgende VTK Bureau, deze vrijdag!

Onderwijs

Cultuurtips
MA 21: Opera: Turandot van Giacomo Puccini | Kinepolis |

18€ (€17 euro met kinepolis student card) |

Als opener van het 14de seizoen van "Opera in de Cinema" stelt Kinepolis Turandot voor, met Christine Goerke in de titelrol en onder leiding van de muziekdirecteur van The Met, Yannick Nézet-Séguin. Het concept blijft echter onveranderd: voorstellingen worden op zaterdag live uitgezonden in HD vanuit de New
York Metropolitan Opera en twee maandagen later hernomen. Turandot is een
verhaal dat zich afspeelt in het oude China. Buiten het keizerlijk paleis leest een
mandarijn een bevel voor aan de menigte: de prins die met prinses Turandot wil
trouwen, moet drie raadsels oplossen. Slaagt hij daar niet in, moet hij sterven.

WOE 23: Dagboek van een leeg bed | 30CC: Wagehuys | €14

(20 procent korting met cultuurkaart)

Mokhallad Rasem verzamelt al twintig jaar persoonlijke notities: Hij noteert dagelijks beelden die hem in zijn dromen verschijnen of indrukken die zijn verbeelding
binnen tuimelen vanuit de wereld rondom hem tijdens de oorlogen in Irak, maar
ook tijdens zijn doortocht via Duitsland naar België als asielzoeker en later als theatermaker. Het zijn korte en langere teksten in het Arabisch die hij nu aan elkaar
smeedt tot één lang spreekgedicht.

DO 17: Tentoonstelling: The Waddle Show; a counteract
van Nel Aerts | Museum M | €5
Nel Aerts’ praktijk houdt het midden tussen schilderkunst, beeldhouwkunst,
tekeningen, collages, performance en film. Haar uitgesproken figuratief werk
is bevolkt door vaak tragikomische figuren die ze neerzet in een eenvoudige
lijnvoering en grote kleurvlakken. Deze personages die terugkeren in de meest
uiteenlopende media functioneren als een soort maskers die de kunstenares
bewust inzet om haar eigen persoon net te tonen of te onthullen. In The Waddle
Show; a counteract vormen deze clowneske figuren aan de muren het publiek
voor een theatrale scène temidden de tentoonstellingsruimte. Hierop stelt Nel
Aerts een nieuwe reeks stapelsculpturen voor. Deze sculpturen vormen een
soort fragiele parade van objecten die niet bedoeld zijn om op elkaar gestapeld
te worden. Op die manier suggereren deze beelden een proces van risico nemen
en mogelijks van falen. De tentoonstelling opent officieel op donderdag 24 oktober en loopt nog tot 15 maart
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten?
Wordt dan lid van onze facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity
Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat
het ons weten op cultuur@vtk.be

Nieuwe batterijen worden gemaakt van CO2?!

Hoe koolstofdioxide kan gaan van staatsvijand tot nuttig product.
We stoten te veel CO2 uit, dat weet iedereen. Twee doorbraken in de batterijwereld zorgen er nu voor dat het gas kan gebruikt worden om batterijen mee te
maken. Die zouden meer energie kunnen opslaan én onze uitstoot kunnen verlagen.
CO2 is de grote vijand van iedereen die aan het klimaat denkt. Zelfs de sceptici
van harde klimaatregelingen begrijpen dat onze productie van dergelijke broeikasgassen moet dalen. Waarom vangen we onze uitstoot dan niet gewoon op en
steken het daarna terug ondergronds? Die techniek, genaamd Carbon Capture
& Sequestration, wordt al toegepast maar is zeer duur. Bijkomstig is deze techniek ook zeer energie intensief: bij een elektriciteitsproducerende gascentrale zou
namelijk tot 30% van de geproduceerde elektriciteit gebruikt moeten worden om
de CO2 te scheiden uit de uitlaatgassen. Toch kunnen twee recente doorbraken
deze techniek binnenkort rendabel maken.
Van gas tot batterij
Onderzoekers aan het MIT bedachten een manier om de CO2-productie van een
elektriciteitscentrale om te zetten in een bruikbare grondstof. Ze lossen het gas
op in een waterige oplossing met daarin een amine (i.e. een organische stof met
een stikstofatoom in de keten). Op die manier kunnen ze een efficiënte elektrolyt
maken, 1 van de 3 hoofdbestanddelen van batterijen. Samen met een koolstofanode en een kathode gemaakt van lithium, heeft deze batterij het potentieel om tot
7 keer meer energie op te slaan dan een even grote lithium-ion batterij die je nu
overal tegenkomt. Stel je voor: een smartphone die een volledige week meegaat,
in plaats van één dag. Terzelfdetijd wordt diezelfde batterij gemaakt van koolstofdioxide die onze planeet anders toch maar een beetje zou opwarmen.
Herladen
Het grote probleem van de Werktuigkundige Ingenieurs aan het MIT was dat hun
batterij maar 10 maal op te laden is. Daarna slaat de koolstof neer op de katalysator, waardoor die verstopt raakt en de batterij niet langer kan werken. Onderzoekers aan de University of Illinois in Chicago (UIC) hebben hiervoor de oplossing
gevonden. Ze gebruiken nanovlokken gemaakt van een stof genaamd molybdeendisulfide. Die zorgen ervoor dat de koolstof in de batterij netjes oplost tijdens
het laadproces en niet neerslaat. Op die manier is de batterij tot wel 500 keer op
te laden, wat minstens even veel is als de huidige types batterijen.
De nieuwe doorbraak van het UIC leidt, samen met het werk van de ingenieurs
aan het MIT, in de toekomst hopelijk tot een bruikbare batterij met een hogere
capaciteit dan de huidige batterijen. Tegelijkertijd zouden we ook CO2 uit onze
atmosfeer houden. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat het product op
de markt gebracht kan worden. Dat CO2 nuttig wordt, zal dus nog wel enkele jaren
duren. In de tussentijd kan het dus toch maar beter staatsvijand nummer 1 blijven
en doen we maar beter ons best om onze voetafdruk te beperken.
Lars Vanmunster - auteur YERA
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Het dagboek van een prof
MAANDAG: Ik was dit weekend op een conferentie voor schuifspanningen in
China. Toen ze te weten kwamen dat ik bij de KUL zat, vroegen ze of we dan niet
heel veel Religie hadden omdat het toch een Katholieke Universiteit is. Ik zei:
‘Niet meer, want ik heb dat vak afgeschaft in de bachelor!’ Daarna barstte ik in
lachen uit.
Ik heb het eigenlijk niet afgeschaft maar verplaatst naar de Master. Maar ja, tegen
dat we daar zijn, lukt het me misschien wel het te verschuiven naar een Master-na-Master… #nostress
DINSDAG: ik ben nog steeds niet bijgekomen van die mop. Ik heb hem aan Joske
vertelt en hij kreeg direct de slappe lach. Hij stelde voor om anders ook maar
het vak Wijsbegeerte te kapittelen. Want, zo zei hij me: ‘De enige manier om
WIJS te worden is door het verWIJZen van studenten naar Sofia om Mechanica-filmpjes te bekijken.’ Hij kreeg daarna weer de slappe lach.
WOENSDAG: het idee van Wijsbegeerte af te schaffen laat me maar niet los. Wat
ik wel niet kan doen met 3 volledige studiepunten! Ik zou een vak kunnen introduceren: ‘Selectie en Dimensionering van Meer Machine Elementen’ met evenveel werk als het origineel maar op minder studiepunten! Geniaal!
DONDERDAG: Ik kwam Steyie tegen. Hij vond het idee niet zo leuk. ‘Wijsbegeerte
is deel van het curriculum en dient voor de algemene vorming.’, zei hem. Fake
news noem ik dat.
PS, misschien moet ik eens opzoeken of hij niet getelefoneerd heeft met Zelensky #impeachment
VRIJDAG: Ik was een beetje depri omdat mijn idee getorpedeerd was… Ik besloot
dan maar de Moete te bezoeken. Ik wend mij altijd tot voedsel en momentvergelijkingen als het tegenzit. Deze keer probeerde ik de ‘Wrap met pittige
humus’.
HOE DURVEN ZE DAT PITTIG TE NOEMEN? DIE HEBBEN ZEKER NOG GEEN EXAMEN VAN MIJ MEEGEDAAN! DAT IS PAS VANDEPITTIG!
Maar ja, de week is weer voorbij. Ik ga dit weekend weer eens wandelen.
Misschien kom ik wat leuke examenvragen tegen. Hopelijk iets relatief onmogelijk waarna ze nog jaren op de wiki erover zullen klagen. Lol
Kus,
Dirkje

Dagboek

Spelletjes

Sudoku Medium

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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Raadsel van de week

7 burgies stappen één voor één de aula binnen voor hun les. Hierna gaan ze dan
één na één ook weer naar buiten. Hoelang hebben ze in de les gezeten?
Weet jij het antwoord op dit raadsel? Stuur dan zeker een mailtje naar
Raadsel@vtk.be en wie weet win jij wel de bol.com ter waarde van €20

Memewedstrijd
Memewedstrijd 24 urenloop
De winnende meme van deze week komt van Emil Sempels.
Je mag langskomen op Blok 6 om je prijs af te halen.

Bericht aan alle leden
Zie jij de Communicatieschachten zonder hun fotokader in de les, Alma of bib?
Stuur dan zeker een foto naar communicatie@vtk.be zodat deze schachten
gestraft kunnen worden.
Veel liefs,
VTK Communicatie

