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Beste lezer,
Ons  geliefde Bakske zal nog steeds gepubliceerd worden, hoewel niet op 

papier. Er zullen ook nog steeds geen evenementen gepresenteerd worden, 
maar wel andere leuke inhoud die de komende week misschien iets minder 

eentonig maakt. Veel leesplezier.
 Vergeet niet uw handen te wassen en genoeg afstand te houden. 
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Semesterweek 8, de laatste week voor de “paasvakantie”. Wat 
gaat de tijd snel. De mooie lentedagen doen mij terugdenken 

aan afgelopen zomervakantie. Een hele zomer lang hebben we dit 
werkingsjaar zo goed mogelijk voorbereid. Brainstormen over nieuwe 

activiteiten, beleidsplannen schrijven, nieuwe praesidiumleden zich laten 
inwerken in onze organisatie… Het was een zomer vol zotte ideeën en 

verwachtingen, het ene al wat meer realistisch dan het andere. Als ik nu terug 
langs de paadjes van ons mooie Arenbergpark rondwandel, komen diezelfde 

verwachtingen terug naar boven. Hoe creatief zou de Existenzweek er dit jaar weer 
uitzien? Hoe hard zou er met de acteerprestaties van Jarrit en mij gelachen worden 

tijdens Revue? Wie zou de mol zijn, en hoe zouden we dit samen ontdekken tijdens onze 
openluchtfilm? Allemaal vragen waar dit jaar nooit een antwoord op gaat komen… 

Als laatstejaarsstudent had ik mij de laatste maanden in Leuven anders voorgesteld. 
De laatste keer een les volgen, de laatste keer maagkrampen na een Almamaaltijd, de 
laatste keer al die fcking 4 verdiepingen trappen moeten doen in Werktuigkunde voor 
een thesismeet, de laatste keer een week lang frieten en kaaskroketten eten op onze 
kiesweek, …. Ik hoop dat we via de Fulltime week ons jaar toch in schoonheid kunnen 
afsluiten, maar ieders gezondheid gaat natuurlijk voor. 

Ik kan jullie alleen maar aanraden om in deze mooie lentedagen buiten een wandeling 
te maken, en ook te beginnen mijmeren over wat een fantastische tijd we in dit jaar in 
Leuven gehad hebben, en wat er nog allemaal zal volgen in de komende jaren. Dit virus 
is tijdelijk, student in Leuven blijven we allemaal ergens toch wel voor altijd!

Daphne

Praeseswoordje

Vicewoordje

Voor zij die meteen het Bakske lezen als het uitkomt is het nu zondag, voor sommige is 
het misschien al maandag maar laten we eerlijk zijn, elke dag voelt hetzelfde aan dus 
er effectief een dag op plakken heeft geen zin meer. De dagen vervagen in elkaar, onze 
dagritmes zijn helemaal om zeep... Er is enkel 1 ding dat een constante blijft van voor dit 
verhaal tot nu en dat is het feit dat ik weer te laat was voor mijn Bakskes tekstje (sorry 
Communicatie x). Ze hebben de maatregels onlangs verlengd maar wat moeten we nu 
doen met onze levens? De toiletpapier- en hamstermopjes zijn nu al niet grappig meer, 
het niveau van de blokhumor komt terug naar boven terwijl we allemaal het studeren 
toch nog altijd zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Gelukkig kunnen we nog steeds 
naar buiten om te bewegen en sporten, zo voelen we ook eens hoe het is om voor een 
diploma LO te gaan!

Natuurlijk weet ik raad met de resterende verveling, je kan altijd het Bakske lezen! 
Als ex-communicatie lid ben ik maar al te trots dat ons Bakske is uitgegroeid 
tot een vaste bezigheidstherapie voor onze leden en zelfs bij studenten 
van andere kringen. De content is sterk aangedikt met leuke tips & tricks 
en weetjes aangereikt door meerdere posten van ons praesidium. We 
hebben ineens allemaal tijd dus smijten we onze hersenspinsels 
maar allemaal in één boekske. Geniet ervan en sterf niet van de 
verveling! (en liefst ook niet van de Corona)

Jarrit



Fakbar

10 Weetjes over 't ElixIr
1. In ‘18-’19 hebben we 15.550 liter Stella getapt
2. Floyd heeft ooit geprobeerd een zwembad te maken van ‘t ElixIr
3. In het totaal zijn er 9 deuren in je favoriete fakbar
4. In 1996 zijn we voor het eerst ingetrokken in het pand op de Tervuursevest 60
5. Toen we in 2015 onverwacht de 24 urenloop wonnen, zijn er 56 gratis vaten 

uitgedeeld, waarvan 19 in ‘t ElixIr en 37 in de Waaiberg.
6. Bij de laatste grote verbouwingen in ‘t ElixIr is er een bierflesje in de muur in het 

vatenkot gemetst
7. Er zijn al meermaals mensen ‘s ochtends wakker geworden in de toiletten
8. Eigenlijk mogen er maar 80 personen binnen in ‘t ElixIr.
9. Iemand is ooit zijn broek kwijt geraakt in ‘t ElixIr (andere kledingstukken zijn ook 

al meermaals verloren)
10. ‘t ElixIr heeft ooit de deur van De Sportzak dicht gemetst.

Bavo

Katrien

Mathijs

Gitte

Kristof

Floyd

Bart

Rik

1.  Hoofdtapper:  Ik wil mi jn les 
morgen wel halen, maar dat zit er 
waarschi jnl i jk niet in.      
Persoon:  Om hoe laat hebt ge les?  
Hoofdtapper:  14u.

2.  Ik wou geen vr ienden met een slechte 
invloed, want dan zit ik elke avond in 
't El ix Ir

3.  In het totaal z i jn er 9 deuren in je 
favoriete fakbar

4. Ik v ind het serieus raar dat mensen 
niet elk weekend gaan zuipen.

5.  De laatste keer dat we in Dulci waren 
dacht ik dat we nog in Recup waren.

6.  Als ik met Stel la kon trouwen. Ik zou 
het echt los doen!

7.  Ik moest kiezen, het was een 
camionette of dat klein ding in mijn 
gat .

8.  Als de sfeer niet in de l iedjes zit ,  z it 
het in de drank.

Spelletje
1 - Mathijs; 2 - Floyd; 3 - Rik; 4 - Bavo; 5 - Bart; 6 - Gitte; 7  Katrien; 8 - Kristof



Interviewdagen

Beste afstudeerder,
 
Ondertussen leven we al 2 weken in quarantaine. Velen onder ons beginnen 
waarschijnlijk het contact met de rest van de wereld langzaamaan te verliezen. 
Het is in een periode als deze dat het risico om elke toekomstvisie volledig kwijt 
te geraken het grootst wordt. Dit terwijl je nu één van de belangrijkste stappen in 
je leven moet nemen.
 
Door de verstrengde maatregelen omtrent het Coronavirus is het helaas niet meer 
mogelijk de Interviewdagen in hun oorspronkelijke vorm door te laten gaan op onze 
campus. Om toch tegemoet te komen aan de vraag om studenten met bedrijven 
in contact te brengen, proberen we dit jaar te helpen bij het organiseren van een 
eerste online gesprek. In de form die je via volgende link: on.vtk.be/interviewdays 
terugvindt, kan je aangeven met welke bedrijven je graag een gesprek wil aangaan. 
Wij geven de door jou geüploade CV door aan deze bedrijven zodat jullie samen 
een gepast moment en communicatiekanaal kunnen afspreken. De form zal 
sluiten op 31 maart 2020, dus registreer zeker tijdig!
 
Wij hopen dat je op deze manier toch nog de eerste stap naar een job kan zetten 
in de komende maand(en)!

Online sollicitatietips

Velen onder jullie hebben waarschijnlijk al enige voorbereiding gehad op een 
eerste sollicitatiegesprek, maar nu alles contactloos moet verlopen is ook hier 
een en ander veranderd. Om zeker te zijn dat jullie je zo optimaal mogelijk voor 
kunnen bereiden op een eerste online sollicitatiegesprek geven we graag enkele 
tips mee in de vorm van zeven houterige alliteraties!

Oog voor omgeving

Nu alle gesprekken vanuit je eigen zetel of bureaustoel plaatsvinden, is het helaas 
ook niet meer mogelijk om alle rommel die thuis heerst achter te laten op het 
moment dat je naar een interview vertrekt. Let er dan ook op om de kamer waar 
je zal zitten zo ordelijk mogelijk te maken, of op z’n minst alle rommel achter de 
camera weg te werken. Een leuke bonus hierbij is steeds om ergens anders in 
huis een schilderij tijdelijk te lenen, om zo je achtergrond verder op te smukken.

Voorzie je Vestiaire

Vaak is de verplaatsing de trigger die je eraan herinnert je jogging uit te 
schieten en snel iets nettere kleding aan te trekken. Allemaal leuk en 

wel dat je enkel nog van de keuken tot de zetel moet wandelen en 
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terug, maar neem van ons aan dat het geen goede indruk maakt als je op een 
eerste gesprek nog in badjas zit. In theorie kom je toe met enkel de bovenste 
helft op te kleden, houdt echter in het achterhoofd dat het steeds mogelijk is 
dat je even moet rechtstaan en dan oogt het toch net iets beter als je ook een 
broek aan hebt.

Voldoende Verlichting

De gouden regel luidt: niets beters dan daglicht om duidelijk zichtbaar te zijn. 
Heb je toch pas tegen de avond afgesproken, of zit je in een afgesloten kamer? 
Voorzie dan op voorhand de nodige verplaatsbare lampen zodat zowel jij als de 
kamer goed verlicht zijn. Tenslotte weet elke werkgever graag wie hij aanneemt, 
dus zorg ervoor dat je goed herkenbaar bent.

Is Iedereen Ingelicht?

Zorg ervoor dat je kot- of huisgenoten weten dat je op dat moment een 
belangrijk gesprek hebt. Op deze manier vermijd je dat iemand plots voor iets 
banaal binnenvalt, waardoor je misschien helemaal de kluts kwijt bent. Verder 
kan het ook interessant zijn om te vragen het internetgebruik op dat moment 
te minimaliseren, zodat jij zeker een goede verbinding hebt, en vlot je gesprek 
kan voeren.

Zoek Zaken op

Zoek op voorhand op wat het bedrijf juist doet. Dit gaat niet enkel over wat 
jou interesseert binnen het bedrijf. Je maakt een meer geïnteresseerde indruk 
als je heel het bedrijf kent en niet enkel je eigen functie, daar dit laatste veel 
gemakkelijker mee te nemen valt naar verschillende gesprekken. 

Weet Wat je Wil

Vaak ben je bij een eerste gesprek geneigd je te laten leiden door degene die 
het interview afneemt. Je kan echter een serieus streepje voor krijgen door te 
tonen dat je zelf duidelijk weet waar je naartoe wilt. Als je op voorhand voor 
jezelf duidelijk afbakent wat je graag wilt doen in het bedrijfsleven en dit goed 
overbrengt maak je meteen een heel gedreven indruk!

Vergeet geen Voorbereiding

Natuurlijk blijft de standaard voorbereiding even belangrijk als bij een gewoon 
sollicitatiegesprek. Het is niet omdat je nu in het scenario zit dat je laptop 
voor je staat en je nog kan opzoeken wat je wilt tijdens het gesprek, dat je 
hier ook gebruik van moet maken. Integendeel! Als je meer bezig bent 
met tokkelen op je toetsenbord dan met de persoon die tegen jou 
aan het praten is, kom je opnieuw zeer ongeïnteresseerd over. 
Veel standaard vragen kan je trouwens gewoon terugvinden op h e t 
internet, dus zie dat je deze zeker voorbereidt! BR
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Theokot

Als extra puntje geven we graag nog een platform mee dat speciaal dient om 
te helpen in de zoektocht naar een job die past bij jouw talenten. myShortlist 
biedt als troost in deze quarantaineperiode gratis gebruik van hun online carrière 
coaching platform aan via volgende link: https://myshortlist.app/login en met de 
code ACC15EE72D8F5F6
Naast een heleboel tips voor het sollicitatieproces vind je hier nog heel wat extra 
info met betrekking tot je carrière.

Hopelijk helpen deze tips je op weg richting een succesvol gesprek! Vergeet je 
tenslotte zeker niet in te schrijven voor de Interviewdagen waarvan je de uitleg op 
de vorige pagina kan terugvinden.

Theokots Tasty Tips 

Asperges à la Flamande - Stefke
 
Ik ben zelf een moeilijke eter op het vlak van groenten. Er zijn er meer die ik niet 
eet, dan die ik wel eet. Geef me echter een goed stuk vlees en ik ben gelukkig. 
Samen zijn met een vegetariër vergt daarom dagelijks wat creativiteit om één 
lekker potje te maken voor ons alletwee. Iets wat ons steeds wel lekker smaakt 
(in het seizoen althans) zijn asperges (met een goed en vettig botersausje daarbij).

Bereiding

1. Schil de asperges aandachtig, en snij de kopjes eraf. 
2. Kook de asperges (knapperig maar zacht)
3. Doe wat water in een pannetje en breng het aan de kook. Leg er dan een 

eitje (per persoon) zo’n 10 minuten in zodat het hardgekookt is. Laat deze 
nadien schrikken in koud water. Pel het eitje en plet het eitje met een vork tot 
mimosa (geen puree).

4. Smelt genoeg boter in een pot. Leg hier de asperges nog even in en doe ook 
het eimengsel erbij.

5. Serveer eventueel met gekookte patatjes als grote maaltijd.

Hete bliksem - Emma

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Maak aardappelpuree (zelf of gekocht voor de 

luiere mensen)

3. Bak het gehakt rul, kruid het gehakt met peper en een snufje zout. 
4. Maak laagjes in een ovenschaal: begin met puree, daarop gehakt 

en daarop appelmoes. Vul de ovenschaal met deze lagen en eindig 
als laatste met een laag puree. 

5. Strooi bovenop deze laag kaas. Verwarm het geheel in 
een hete oven (ongeveer 15 tot 20 minuten).



Theokot

Snelle padthai (4 personen - 15 min. bereiding) - Laura
Ingrediënten 

• 220 g Koh Thai rice noodles (pakje)
• 2 liter kokend water
• 1 limoen
• 4 el vissaus
• 2 el donkere basterdsuiker
• 300 g kipfilethaasjes
• 50 g gezouten pinda's
• 3 el tamarindepasta
• 3 middelgrote eieren
• 3 el arachideolie
• 400 g Thaise wokgroente
• 125 g taugé

Bereiding

1. Doe de noedels in een ruime kom en schenk er kokend water op tot ze 
helemaal onderstaan. Dek af met vershoudfolie, laat 10 min. staan en giet af.

2. Pers ondertussen de limoen uit en meng het sap met de tamarinde, vissaus 
en suiker. Snijd de kip in stukjes van 1 cm. Hak de pinda’s grof.

3. Klop de eieren los met peper en zout. Verhit de olie in een wok en roerbak de 
eieren 1 min. Schep uit de wok en houd apart.

4. Verhit de olie in de wok en roerbak de kip en roerbakmix 4 min. Voeg het 
tamarinde-vissausmengsel, ei, de taugé en noedels toe en roerbak nog 1 min.

5. Bestrooi met de pinda’s en serveer direct.

Serveertip

Lekker met verse koriander en een schijfje limoen.

Moelleux van chocolade (6 personen) - Marie

Persoonlijk is dit mijn favoriete dessert en je kan me 
hier dus altijd blij mee maken. Bovendien is het op 
deze manier heel simpel om te maken en heb je er 
slechts 5 verschillende ingrediënten voor nodig. Ideaal 
dus om jezelf even goed te verwennen en voor instant 
happiness in deze misschien wel eenzame tijden van 
isolatie.
 
Ingrediënten

• 125g bittere chocolade
• 125g boter
• 3 eigelen



Theokot

• 3 eiwitten
• 2 x 30g suiker
• 50g bloem
• 25g boter (voor de kopjes in te boteren)
• 25g bloem (om de kopjes in te bloemen)

Bereiding

1. Smelt 25 gram boter in een pannetje en boter met een kwast de 6 kopjes in. 
2. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
3. Neem van de 50 gram bloem telkens een koffielepeltje, giet dat in het kopje, 

laat de bloem goed ronddraaien en gooi de resterende bloem weg. Doe dit 
voor elk kopje. Zet de kopjes in een ovenschaal. 

4. Smelt de chocolade au bain marie. Scheid ondertussen de eieren en laat 125 
gram boter smelten in een pannetje. 

5. Neem de chocolade van het vuur, voeg 30 gram suiker, 25 gram bloem en de 
3 eidooiers toe. Roer goed.

6.  Klop het eiwit op, voeg 30 gram suiker toe en klop nog eventjes verder op. 
Schep dit mengsel beetje per beetje bij de chocolade en spatel het eiwit onder 
de chocolade. Roeren is uit den boze. Vul de kopjes met het chocolademengsel 
en zet de ovenschaal 9 minuten in de oven. Eens klaar zet je elk kopje op een 
schoteltje en kun je het geheel meteen presenteren.

Pasta met scampi in lookroom - Helena

Ingrediënten

• 400 gr linguine (of andere pasta)
• 1 rolletje lookboter met tuinkruiden
• 500 ml room
• 24 scampi
• 1 busseltje verse peterselie, 

fijngehakt
• peper
• zout

Bereiding

1. Kook de pasta beetgaar in gezouten water
2. Pel de scampi en verwijder het darmkanaal
3. Smelt de lookboter in een pan
4. Bak er de scampi in aan tot ze niet meer glazig zijn

5. Schep ze uit de boter en houd apart
6. Voeg aan de boter de room toe
7. Laat lichtjes indikken

8. Kruid met peper en zout
9. Voeg 3/4 van de fijngehakte peterselie toe
10. Giet de pasta af en meng deze onder de saus



11. Voeg als laatste de scampi terug toe
12. Meng alles goed onder mekaar
13. Verdeel de pasta over vier borden
14. Bestrooi met de resterende fijngehakte peterselie
15. Klaar!

Gehaktballetjes van kip met prei en curry (2 porties) - Leentje

Als student hou ik er zelf niet zo van om lang in de keuken te staan, maar ik eet 
wel graag lekker. Als je net zoals mij van curry houdt en een beetje lui bent, dan is 
dit het ideale recept. Persoonlijk eet ik er altijd 
aardappelen bij, maar rijst (of pasta) zal er ook 
zeker lekker bij zijn! 

Ingrediënten

• 300 g kippengehakt 
• 2 preistengels 
• 200 ml kokosmelk
• 2 el groenecurrypasta 

Bereiding

1. Kruid het gehakt met peper en zout, draai er 
gehaktballetjes van, bak ze bruin in boter of 
olijfolie. Haal de gehaktballetjes uit de pan; 
ze hoeven niet gaar te zijn, wel gebruind.  
Giet het bakvet niet weg!

2. Snijd intussen de prei in ringetjes. Doe de 
prei in de pan met het bakvet, giet er een 
kleine scheut water bij en leg het deksel 
erop. Stoof een zestal minuten tot de prei 
gaar is.

3.  Giet  de kokosmelk erbij, roer er 2 eetlepels 
groene curry door, kruid met peper en zout en voeg de gehaktballetjes toe. 
Laat nog even doorkoken tot de gehaktballetjes gaar zijn. 

4. Klaar!

Over eitjes en tomaten - Maarten en Fré

Een klein historiek abstract
Tomaten ook wel beter gekend met de alledaagse latijnse naam Solanum lycopersicum (of 
het meer gebruikte synoniem Lycopersicon esculentum) is al dan niet een lekker sferisch 
voorwerp. Volgens sommige is dit een fruit, volgens andere is dit een groente. Een 
deel van de bevolking blijkt echter een mentale achterstand te hebben want 
dit is overduidelijk een groente. Moest men mijn overduidelijke correcte 
mening niet volgen, mag je jezelf bedenken dat ketchup geen smoothie i s . 
Er blijken echter ook onder geëvolueerde primaten te zijn die tomaten n i e t l e k k e r 
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X

vinden omdat het grappig is om tomaten af te kraken. Zij gebruiken hier memes en dergelijke 
zoals “Focking tomattenn” om de rest van de bevolking te triggeren.

Eitjes, ook wel beter gekend onder de naam ‘eitjes’ zijn vergelijkbaar met de maandelijkse 
kwaaltjes bij de helft van onze bevolking. In tegenstelling tot bij de mensheid (ook wel Homo 
Sapiens genoemd in de volksmond) gebeurt dit bij de Gallus Gallus (soms ook wel kip genoemd) 
veeleer dagelijks. Dit gezegd zijnde is dit nog steeds een culinair hoog geapprecieerd toetje. 
Wat kwam er nu het eerst? De kip of het ei? Wel, er zijn 2 kampen in dit verhaal. Het ene 
kamp zegt dat kippen er het eerst waren. Wij raden aan deze mensen aan nooit een IQ test 
te doen, dit zou nogal nefast kunnen zijn aan het zelfvertrouwen. De resultaten zouden wel 
kunnen tegenvallen. Een betere vraag die men zou kunnen stellen is, wat is het lekkerste, de 
kip of het ei? Ook hier zullen er mensen met het IQ van de kamertemperatuur zullen zeggen 
dat kippen lekkerder zijn. Dit blijkt echter een redeneringsfout te zijn. Het is vanzelfsprekend 
dat het ei, zeker uit de eitjesbak (een zekere F. Blondeel (IQ 250+) beschreef deze bak als ‘een 
hoge densiteit bak met sap eitjes’) uit het Theokot, het lekkerst is. 

Het lichaam van Christus eitjes en tomatten
De body van deze tekst is allesbehalve inhoudsloos, net zoals de rest van deze tekst. Het 
gaat hier meer over hoe men culinaire hoogstandjes met tomaten en eitjes kan maken. Wees 
gerust, dit is verre van laborieus. Er zijn 2 grote stappen en een enkele kleine stap tussenin. 
Eerst verhit u wat boter in een pan. Dan gooit u er een beetje ajuin bij (best versnipperd, 
maar een volledige ajuin zal weliswaar ook werken). Vervolgens werpt u er wat tomaatjes bij. 
Het is belangrijk dat u weet dat er geen slechte manier is om dit te doen. Wilt u liever mini 
tomaatjes of liever vleestomaten, ga uw gang. Gesneden of niet, maakt niet uit! tenslotte 
yeet u de eitjes in de pan bij en bakt ze met de rest tot u het goudkleurige hemelsgerecht 
aanschouwd. Het is belangrijk dat u de eitjes yeet en niet gewoon ‘breekt boven de pan’ of iets 
dergelijks. De meeste recepten gaan hier de mist in, het verkeerd uitvoeren van deze stap zal 
voor minderwaardige gerechten zorgen. Wanneer het gerecht klaar is kan u dit rechtstreeks 
vanuit de pan eten, of bij een andere gerecht toevoegen om dit gerecht verder te verheerlijken.

Conclusie
A. Einstein (ook wel bekend als Albert voor de vrienden) heeft ooit gezegd “eitjes en tomaten 
zijn hemels lekker”. Volgens de legende was dit individu nog wel intelligent. Hier hangt natuurlijk 
een hels bewijs aan vast maar dit zal als een oefening voor de lezer beschouwd worden.
Isaac N., in wetenschappelijke kringen meestal aangeduid met Isaac, heel af en toe met zijn 
volledige naam aangesproken door zijn moeder als Isaac Newton. Iedereen kent het verhaal 
van de appel en zijn, hoogstwaarschijnlijk groot, hoofd maar dit bleek een leugen te zijn. Het 
was geen appel maar een eitje dat op Isaac zijn cranium een ogenblikkelijke stoot gaf.
Daarnaast heeft Jesus H. Christus eens verteld dat tomaten de heilige geest vertegenwoordigen. 
(zie “Bijbel” 69-420).
Ons zorgvuldig gekozen recept is klaarblijkelijk het beste dat u, beste lezer, ooit zal eten.

Hoogachtend,
Frédéric “sure” Blondeel & Maarten “alleeuhh” Meersschaut

Theokot



Wedstrijd

Win spelletjes voor op je computer

Eens iets anders te winnen deze keer, namelijk 
een jackbox party pack. Dit is een pakketje met 
spelletjes die je kan installeren op je computer 
(windows/mac/linux). De wedstrijd verloopt wel 
een beetje anders. We dagen jullie namelijk uit 
om (zelfgemaakte) memes door te sturen die in 
deze periode sterk van toepassing zijn! Stuur ze 
door via een mailtje naar raadsel@vtk.be met 
als onderwerp memz. Diegene met de beste 
meme(s) maakt het meeste kans op het winnen 
van deze ultieme prijs! De selectie beste memes 
zullen op onze Facebookpagina terecht komen. 
Veel succes!

De winnaar zal in de loop van de week bekend gemaakt worden.



XII
Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition – Quaranjos

Wat voorafging: Jos is vrienden met een meloen en heeft Dirk ge3Dprint.

Maandag: Ik opende mijn ogen ’s ochtends en een hele hoop positieve en blije 
energie verzamelde zich in mij.  Dezelfde energie die ik krijg als minder dan 10% van 
de studenten erdoor zijn op Mechanica 1. Het was namelijk de eerste maandag in 
weken dat Dirk er weer is. Allez, Babydirk, maar dat is ook goed!

Vandaag deden we een kleine wandeling op straat. Babydirk zat op mijn schouders 
en Makker de meloen had ik vast in mijn hand. ’s Avonds maakten we een puzzel van 
een graafmachine met hydraulische aansturing.

Dinsdag: Weer een prachtige dag! Vandaag is het geen Dirkdag in mineur want 
babydirk is er! Dirk besloot om vandaag wat online lessen te maken. Om te vermijden 
dat de studenten zouden zien dat hij een baby is, hebben we iets bedacht.

We deden Dirk een hemd, das en een vestje aan. Als we de webcam dan op hem 
richtten, ziet niemand dat hij maar een baby is!

Woensdag: Weer een prachtige dag! Vandaag zijn we langs de Colruyt gegaan om 
speculoosijs te kopen. Ik ben echt een fan van speculoosijs! We hebben wel een 
tijdje moeten aanschuiven in de rij maar ja, alles voor een ijsje!

Donderdag: Een rustig dagje vandaag. We hebben wat oud examens erbij gehaald en 
eens goed gelachen met die antwoorden. Man man man, ik denk er aan om punten 
te geven voor originaliteit.

Vrijdag: INormaal gezien eten we op vrijdag worstenbroodjes maar blijkbaar is de 
Moete dicht. Lol. Boeit ons niet. We zijn gewoon ff binnengebroken en hebben er een 
paar gestolen.

PS, dagboek, Makker de meloen begint er wel slecht uit te zien. Hij ziet er ziek uit.

Soit, tot volgende week dagboek.

Heel uitzonderlijk geeft dit dagboek ook inzicht in het geheime roze dagboek 
van Steyaert

Maandag: Wat een dag… Ik ben nog steeds niet goed van wat er vorige week allemaal 
gebeurd is. Eerst een ontploffing van bolognese saus, een kolossaal gat in de 

muur en een gestolen 3D-printer.

De politie heeft vorige week de crime scene onderzocht maar konden 
niets vinden. Er waren geen vingerafdrukken te vinden, geen enkele 

getuige was aanwezig en geen enkele camera stond gericht op 
een van d e locaties.
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Dinsdag: De rector zit me op mijn hielen. Hij wil dat het zo snel mogelijk opgelost 
wordt. Vooral na dat fiasco met Dirk en zijn draak van vorig jaar.

Tegen de middag zie ik echter iets raars verschijnen. Ik heb mijn bril verbonden 
met de centrale interface van Toledo en zie zo alle meldingen en mails die bij elke 
ingenieursstudent verschijnen.

Daar verschijnt plots een online lecture van… Dirk?! No, no that’s impossible! Die zit in 
Ibiza! Hoe komt die op onze servers binnen? Hij heeft geen account en wachtwoord 
meer!

Even opzoeken wie het heeft upgeload… Jos? Hmmm, zou Dirk vanuit Ibiza naar hem 
een videolecture hebben opgestuurd?

Woensdag: Die videolecture laat me maar niet los. Zou Dirk echt een les vanuit Ibiza 
hebben doorgestuurd? In das en hemdje?! Op Ibiza?

Ik ga even langs CW om te vragen om Jos zijn mailaccount te hacken. Ze willen het 
eerst niet doen maar als ik dreig om hen nog brakkere wifi te geven, plooien ze. 
Ik zoek wat door zijn mails maar vind geen bericht van Dirk. HIj heeft het dus niet 
doorgestuurd vanuit Ibiza! Dat betekent dat Dirk in België is!

Donderdag: Ik ben naar Werktuigkunde gestapt en heb iedereen gevraagd of ze Dirk 
hebben gezien. Niemand had hem gezien. Ik had mijn intimiderende zwarte leren 
jasje aan dus ik denk dat iedereen de waarheid sprak.

Plots vertelde Pieter me echter dat Jos vorige week zich wat verdacht gedroeg (hij 
had blijkbaar een zonnebril aan) en dat hij met de auto kwam. Jos met de auto? Dat 
is raar…

Plots valt er een euro. Er stond inderdaad een auto ’s nachts op de parking. En ze 
hebben inderdaad Jos zijn fiets daar teruggevonden. Zou hij iets te maken hebben 
met de diefstal van de printer?

Vrijdag: De rector heeft me weer een boze mail gestuurd. Hij wilt een verdachte. En 
snel! Ik besluit om langs Brecht te gaan. Als iemand weet of Jos er iets mee te maken 
heeft, is het de prof van 3D-printen wel!

En inderdaad… Hij heeft verteld dat hij met Jos gepraat heeft over 3D-printen en dat 
hij de assistenten heeft lastiggevallen met zwerfkatten…

Joske Joske toch… Wat doe je nu?

Volgende week confronteer ik hem. 
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Beiaardcantusweetje

Commilitones
Het zijn zware tijden. Velen staan voor de grootste 
tragedie van hun studententijd: de beiaardcantus die is 
afgelast. Het had een schitterend hoogtepunt in ieders 
studentencarrière moeten worden maar een virusje 
dacht er anders over. Wij van VTK zijn relatief gespaard 
geweest doordat er ook nog geen ticketverkoop heeft 
plaatsgevonden -mijn gedachten gaan uit naar iedereen 
die ’s ochtends vroeg is gaan aanschuiven- maar we zijn 
er natuurlijk allemaal kapot van. In een poging om voor 
wat verlichting te zorgen is het cantusweetje terug, deze 
keer uiteraard over niets anders dan het beiaardlied! 
 
Dit jaar is de zevende editie van een evenement dat begon 
in het jaar 2000, als viering van het 575-jarig bestaan van 
de KU Leuven. Sindsdien is het gehouden om de drie jaar, 
op de derde editie na. 

Het beiaardlied is een lied dat straalt van blijheid, broodnodig in deze tijden. 
Het gaat over de periode onmiddellijk na de donkere Middeleeuwen wanneer 
Vlaanderen haar hoogtepunt kent en iedereen vervult is van optimisme. De 
beiaard zelf is een enorm klokkenspel van minstens 23 klokken, opgehangen in 
een toren. Daarom speelt in de eerste strofe de beiaard ‘van al uw torentransen’ 
, vanop de rondgangen van de toren. 

In de tweede strofe gaat het over zegebogen en zegewagens, hoewel dit niet op 
een specifieke overwinning duidt. Het lied is pas geschreven in de 19de eeuw, zoals 
zoveel liederen in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd tegen de Franstaligen.  De derde 
en vierde strofe gaan tenslotte nog over hoe mooi de Vlaamse kunst wel niet was. 
Zo gaat het over landjuwelen, de naam van toneelwedstrijden gehouden in de 
15de en 16de eeuw die ook vandaag terug bestaan, onder andere gehouden door 
de verschillende letterenkringen van ons land. Ook rondelen worden vermeld, een 
bijzondere dichtvorm van acht regels waarbij er twee herhaald worden.

De melodie van het beiaardlied is ontleend aan de Rubenscantate, die geschreven 
is door Antwerpenaar Peter Benoit (1834-1901) en de tekst door Julius De Geyter 
(1830-1905), ook een Antwerpenaar. Het is een majestueus werk ter ere van 
de 300ste verjaardag van Rubens en één deel, het Lied der Vlamingen viel zo 
in de smaak dat het werd uitgebreid tot het lied dat we vandaag kennen. Het 

beiaardlied gaat dus over de Antwerpse beiaard (49 klokken) in de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Op de Groenplaats ernaast staat ook het standbeeld van 

Rubens, daterend van 1843. 

Uiteraard past dit prachtig lied evengoed bij elke andere beiaard. 
Over het klokkenspel in Leuven is ook nog van alles te vertellen 

maar ik zal het kort proberen te houden. De bibliotheek is in 
de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers platgebrand 

Cantus



Proffenhoroscoop

RaMario 21 maart – 19 april
Hoera! Volgens de ‘Spirituele Rubriek’ houdt de ram van comfortabele kledij! Is dat 
niet geweldig passend voor tijdens een lockdown? Trek je favoriete joggingbroek 
aan, hang een hele dag in de zetel en maak dan je thuiswerkende ouders wijs dat 
je de hele dag aan je thesis hebt gewerkt. Good luck!

Steyaertier 20 april – 20 mei
Volgens ‘Mediumchat.nl’ heeft de stier blijkbaar veel behoefte aan genegenheid 
en fysiek contact. Lol. Dat gaat nu moeilijk gaan he? Ach ja, blijkbaar is Karl Marx 
ook een stier. Vervang anders dat fysiek contact maar door het schrijven van een 
communistisch epos.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni
Volgens ‘horoscooptarot.nl’ zijn tweelingen sluw en nieuwsgierig. Bedwing deze 
week toch maar best de drang om bij je buur die je al weken niet gezien en 
waarvan je luid een hoest doorheen de muur hoort, eens binnen te kijken.

KrE(ric)eft
Paniek! Eric, doe niet rustig! Greta Thunberg heeft waarschijnlijk het coronavirus! 
Wie gaat nu de groene zaak vertegenwoordigen? Kreeft, misschien ligt hier voor 
jou een mogelijkheid? Verminder deze week jouw CO2-voetafdruk met een extra 
30% en wacht op nieuwe instructies.

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Volgens de ‘Spirituele rubriek’ (geweldige site) kan de leeuw 
(wait for it) Brullen! Dit zag niemand aankomen! Leeuw, jij 
kan brullen! Brul deze week de longen uit je lijf! Ah wacht, n e e , 

waarbij de klokken zijn gesmolten maar een nieuwe bibliotheek is aan het eind 
van de oorlog ons door de Amerikanen geschonken. Daarvan zijn nog steeds 
allerlei verwijzingen te vinden zoals de 48 dakraampjes (toen telde Amerika nog 
48 staten), de talloze inscripties op de stenen, de Amerikaanse adelaar die samen 
met de Vlaamse leeuw de vijandelijke slang verslaat en zeker niet onbelangrijk, 
48 klokken voor de gloednieuwe beiaard. Aan de beiaard zijn nog een hoop 
aanpassingen gebeurd maar het belangrijkste is dat de Leuvense beiaard met 63 
klokken op de Mechelse na met zijn gigantisch aantal van 98 klokken de grootste 
van het land is. 

De cantussen zijn dan wel over het hele land stilgevallen maar toch, laat ons 
drinken op die beiaard en beiaardcantus, commilitones! Omdat die met vertraging 
toch zeker weer legendarisch gaat worden, commilitones! 
Ut Vivat, Crescat et Floreat!

Mathias Waerebeek, cantor Leuvense beiaardcantus 2020
Ut Vivat, Crescat et Floreat! Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be 

 Horoscoop



longen, corona enzo. Sorry nee, negeer dat advies. Nieuw advies: slaap nog wat.

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Het wijze ‘astrocenter.nl’ vertelt ons dat je als Maagd sterk beïnvloed wordt door 
de planeet Mercurius. Wikipedia is dan weer zo vriendelijk te vertellen dat het 
oppervlak van Mercurius bedekt is met opslagkraters en toch wel wat ruw is. Oei 
oei oei! Beste maagd, vergeet daarom deze week niet om genoeg handcrème te 
smeren om te vermijden dat jouw handen na al dat handenwassen gaan lijken op 
een Mercuriusoppervlak.

Wimschaal 23 september – 22 oktober
Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Ga je naar de winkel totaal yolo en 
negeer je al die afstandsregels met de kans op begrafenis of doe je een skipak 
aan en een door de bomma genaaid mondmasker met de kans dat je volledig 
paranoia wordt? Moeilijk!

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
De aquamarijn is blijkbaar de edelsteen van de schorpioen. Oké dan… Ik weet niet 
waar je dezer dagen aquamarijn kan kopen. Zoek het op bol.com of luister naar 
Unizo en zoek het op een lokale webshop.

Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Volgens het prachtige ‘lichthoofd.be’ zijn Boogschutters van nature kruisvaarders 
en religieuze leiders. Ja… Dan zit je bij burgie wel totaal verkeerd he! Stap snel over 
naar Theologie en krijg een gratis hostie!

SteenDirk 22 december – 19 januari
Isolatie is voor iedereen moeilijk maar nog moeilijker voor de SteenDirk aangezien 
je minder de mogelijkheid hebt om je superioriteit ten opzichte van anderen te 
demonstreren. Geen paniek! Ook thuis kan je je boven het plebs verzetten! Bouw 
een mooie hoop van rommel in je woonkamer en ga je daarop superieur voelen.

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Volgens ‘allesterrenbeelden.nl’ is de Waterman/vrouw altijd op zoek naar 
intellectuele stimulatie! Doe daarom deze week mee aan de #coronachallenge 
en leer iets nieuws!

HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub blub. Eigenlijk is het wel grof dat waterparken nu dicht zijn. Vissen voelen 
zich daar als een… vis in het water! Stuur deze week een mail naar Maggie en vraag 

of een waterpark bezoeken telt als een noodzakelijke verplaatsing.

HamsterHajtjema 20 maart – einde academiejaar
Er komt een moeilijke week aan voor de hamster. De publieke opinie 

is duidelijk gekeerd tegen je! Vermijd deze week winkels en rust 
anders wat uit op je troon van wc-rollen. 

 Horoscoop
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Battle

Battle van de Beschermheiligen
Deze week raakte bekend dat er blijkbaar een Heilige Corona bestaat en dat zij ook, 
heel toevallig, de beschermheilige van de epidemieën is. Maar wij ingenieurs hebben al 
een beschermheilige: onze geweldige Sint-Barbara! Maar dan vraag ik me af: “tot wie 
kunnen we ons beter richten, Sint-Corona of Sint-Barbara?” Tijd voor een Battle van de 
Beschermheiligen!

Sint-Barbara Sint-Corona

Feestdag 4 december 14 mei (soms 20 februari)

Geboorteplaats Libanon of Turkije Egypte of Syrië

Leven Opgesloten door haar 
vader in een toren 
(Rapunzel avant-la-lettre) 
want te populair bij de 
jongens.

Victors waren een rode 
draad doorheen haar leven. 
Haar vader was een heilige 
Victor en misschien was ze 
ook wel de vrouw van een 
andere heilige Victor.

Dood Haar vader (niet echt een 
man die genomineerd was 
voor ‘Vader van het jaar’) 
had door dat ze christelijk 
was en heeft haar 
onthoofd. Daarna werd de 
vader blijkbaar getroffen 
door bliksem.

Ze werd gearresteerd 
omdat ze mensen troostte 
die gemarteld werden. 
Waarschijnlijk omdat ze de 
‘Hou 1,5m afstand en blijf 
in uw kot regel’ flagrant 
aan het negeren was.

Powers Zij is een van de 
Veertien helpers in nood. 
Beschermt tegen bliksem, 
brand en dood.

Zorgt voor standvastigheid 
en geloof in geld. 
Beschermt tegen epidemie 
en storm.

Beschermheilige Alle gevaarlijke beroepen: 
mijnwerkers, brandweer 
en blijkbaar ook boeren, 
koks en burgies. (ruime 
interpretatie van 
‘gevaarlijk’).

Patroonheilige van de 
schattenjagers.

Wie is nu de beste? Op het vlak van backgroundstory wint Sint-Barbara. Alhoewel haar 
‘abusive father’ wel een beetje mainstream was, krijgt ze wel wat credits voor het lanceren 
van het Rapunzel-genre. Ons Sint-Corona is wat vager met haar Victor-fascinatie. By the 
way, sterven omdat je iemand troost is toch ook wel een rare dood.
Sint-Barbara heeft wel veel meer krachten (én bliksem én brand én dood én alle nood) 
maar Sint-Corona zorgt voor geld (iets waar alle burgies fan van zijn) en beschermt 
tegen, het ligt wat voor de hand, Corona.
Ten slotte heeft ons Sint-Barbara wel een oogje voor ingenieurs maar beschermt 
Sint-Corona alle schattenjagers (zowel de burgies als de golddiggers).
Conclusie: het is een moeilijke strijd en ze zijn elkaar wel gewaagd maar 
aangezien Sint-Corona zowel voor geld zorgt als beschermt tegen 
corona, verklaar ik haar de winnaar. 
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Logi starter kit 
Werkbroek
Ons favoriete kledingstuk is natuurlijk de werkbroek, je zal dit al wel gezien hebben 
op de grote evenementen van VTK.
Nu hoor ik je vragen: wat maakt een werkbroek nu zo verschillend van andere broek-
en? 
Hier zijn enkele van de voornaamste verschillen:

• Stevige waterdichte stof die niet snel scheurt of rafelt.
• Comfortabele en ruime pasvorm.
• Veel stevige en grote zakken.
• Speciale zakken voor kniebeschermers voor werk waarbij je op je knieën zit.
• Die prachtige hangende zakken aan de zijkant, ideaal voor het bewaren van 

grotere voorwerpen.

Enkele accessoires die zeer goed matchen bij de werkbroek zijn veiligheidsschoenen 
en witte marcellekes. Werkbroeken heb je in alle maten en prijsklassen.

Decoupeerzaag of wipzaag
Werk je vaak aan het op maat snijden van dunne plankjes of platen hout en doe je dit 
graag met een precisie en gemak?  Ditch dan die ouderwetse handzaag, en schaf je 
een decoupeerzaag aan, het reciprocerende zaagblad gaat met gemak door hout en 
mdf tot een 5-tal centimeter dik, en kan met het juiste zaagblad zelfs staal snijden. 
Vanaf zo’n € 60 kan je er een aanschaffen.

Voorhamer
Wil je grote palen de grond in slaan, of wil je een muur van je kot uitbreken, dan kan 
een voorhamer niet ontbreken uit je gereedschapskist. Voor een prijs vanaf € 50 heb 
je ongelimiteerd afbraak plezier, maar dit is een ideaal stuk gereedschap om 2de 
hands te kopen.

Boormachinepomp
Of het nu dient om een vijver of volgelopen kelder leeg te pompen, of om aan 
recordtempo halve liters fristi te atten, een boormachinepomp is een veelzijdige 
aanvulling aan het arsenaal van de handige student. Dit is een lobbenpomp die je 
aandrijft door de as vast te maken in een boormachine. Dit betekent dat dit handige 
gadget spotgoedkoop aangekocht kan worden, aangezien er zelf geen elektronische 
onderdelen bij horen.

Het colsonbandje
Het colsonbandje, zipties, tiewrap, kabelbinder, over de naam van ons volgende fa-
voriete item is veel discussie. Maar ontkennen dat dit veelzijdige bevestigingsmiddel 
overal van pas kan komen. Is het om de kabels achter je pc wat mooier bij elkaar te 
binden, of om zware voorwerpen op hun plaats te houden, iedereen heeft er wel een 
nut voor. Colsonbandjes kunnen overal gekocht worden in alle maten en sterktes.

De Werfradio 
En tot slot, de kers op de taart als aanvulling op deze unieke voorwerpen hier 

boven : een goede, old school werfradio! Of het nu is om op de maat na-
gels in de muur te kloppen, net iets minder opvallend gaten te boren of 

gewoon goed los te gaan tijdens het werk – een must voor logi-werk 
groot of klein. Dan weet iedereen trouwens ook meteen dat je druk 

bezig bent en niet gestoord wenst te worden. Prijzen en maten 
zijn uiteenlopend maar zolang er maar genoeg lawaai uit komt 

heb je een goede te pakken!
Logi
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Cultuur

Cultuur Quarantainetips

Volgens de overlevering zou de huidige piramide van Maslow onvolledig zijn, en zou 
er eigenlijk onderaan nog een stuk moeten zijn met films en series. Wij denken echter 
verder, de meest universele behoefte zou eigenlijk gewoon een bakske zijn, daarom 
combineren we weer niveau 0 en 1, en brengen we wederom de Quarantainetips!

Sex Education | Netflix - 2 Seizoenen

Nadat Otis Milburn, zoon van een sekstherapeute maar zelf seksueel 
onervaren, met succes een klasgenoot met een seksprobleem 
heeft weten te helpen, besluit hij met de rebelse en ongemerkt 
intelligente Maeve Wiley een ondergrondse sekstherapiepraktijk op 
school te beginnen.

A Quiet Place | 91 minuten

Nadat een buitenaards dierenras vrijwel de gehele mensheid heeft 
uitgeroeid, probeert een familie van vijf te overleven. Dit kan alleen 
door te proberen om geen geluid te maken. De wezens zijn sterk, 
snel en hebben een extreem gevoelig gehoor. Ze vallen alles aan 
wat ze horen en terugvechten is vrijwel kansloos.

The Usual Suspects  | 106 minuten

De film vertelt het verhaal van Roger "Verbal" Kint (Spacey), een 
oplichter, die door de politie verhoord wordt, en zijn ondervrager 
douanier David Kujan (Palminteri). Kint vertelt een verhaal over 
gebeurtenissen die aanleiding gaven tot een bloedbad en brand 
op een schip in de haven van Los Angeles, onder leiding van de 
machtige en duistere crimineel Keyser Söze. Door flashbacks 
wordt het verhaal steeds ingewikkelder als Kint probeert te 
vertellen waarom hij en zijn medeplichtigen op de boot waren op 
dat moment, maar niet alles is zoals het lijkt.

Birdman | 120 minuten

Een acteur, ooit wereldberoemd als superheld, nu totaal vergeten, 
probeert zijn grote comeback te maken met een Broadway 
toneelstuk, maar zijn persoonlijk leven en zijn mentale gezondheid 
imploderen helemaal.  
De Oscar voor beste film was voor deze prent, knap gemonteerd 
in een ogenschijnlijk enkele take, volledig terecht. De film 
betekende tegelijk de comeback van Michael Keaton, in 
de jaren 80 bekend voor zijn vertolking van Batman, 
wat deze film net dat stukje meer meta maakt."
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Band of Brothers | Telenet Play - 1 seizoen

Serie over de een divisie (Easy Company) in de Tweede Wereldoorlog 
geregisseerd door Steven Spielberg, Tom Hanks en Gary Goetzman. 
Met een bekroonde verhaallijn, muziek en acteerprestaties. Één 
van de eerste prestigieuze HBO-reeksen, uit het tijdperk van Curb 
Your Enthousiasm en The Soprano’s

Predestination | 97 minuten

Een Temporal Agent (Ethan Hawke) reist door de tijd om criminelen 
te stoppen alvorens ze hun slag kunnen slaan. Hij moet niet enkel 
zijn eigen toekomst veilig stellen maar ook de ene crimineel vangen 
die hem de hele tijd al wist te ontlopen.

A Monster Calls | Telenet Play - 108 minuten

In tegenstelling tot wat je zou denken, zeker niet voor kinderen 
bedoeld! Conor, een jongen in de knoop met zichzelf en geplaagd 
door de zware kanker van zijn moeder, begint de menselijke 
complexiteit te begrijpen door de verhalen van een gigantisch 
boommonster.

Prachtige acteerprestaties, en diep diep ontroerend. Als je je een 
beetje down voelt, zo opgesloten op kot, misschien niet de beste 
keuze, maar als je emoties er klaar voor zijn, zeker een aanrader! 

Goden van Molenbeek | 72 minuten

Molenbeek, Brussel. Voor sommigen een broeinest van jihadi, maar 
voor de 6-jarige vrienden Aatos en Amine is dit hun thuis. Dit is waar 
ze luisteren naar het geluid van spinnen, ontdekken wat een zwart 
gat is en kibbelen over wie er vooraan mag zitten op het vliegend 
tapijt dat hen naar het land van hun voorouders zal brengen.

RuPaul’s Drag Race | VTM GO, Netflix - 11 seizoenen + spin-off’s

Voor als het eens wat minder serieus mag. Verschillende 
drag diva’s gaan de strijd aan om de titel van America’s 

Next Drag Superstar. Drama, fashion, comedy (en 
vooral drama) gegarandeerd.



RaadselRaadsel

Ook deze week valt er een bol.com bon te winnen van maar 
liefst 20 euro. Vind het antwoord voor onderstaand raadsel 
en stuur het zo snel mogelijk door naar raadsel@vtk.be met als 
onderwerp raadsel.

De winnaar van vorige week is Toby Verwimp en mag een mailtje sturen naar 
communicatie@vtk.be om zijn prijs te innen. 




