Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 3: 5 oktober 2020 - 20blz. - 600 ex.

Het Bakske
Beste lezer,
De derde week van het academiejaar gaat weer van start en de activiteiten
voor deze week zijn weer rijkelijk aanwezig! Van sport tot leerrijke workshops,
er is voor ieder wat wils! Hopelijk zit er wat voor jou tussen!
Kusjes, de redactie

ZONDAG
MAANDAG

12u30 Infomoment Halftime
19u45 Sollicitatietraining
20u00 IFB Open Trainingen
veldvoetbal vrouwen
21u00 IFB Open Trainingen
veldvoetbal heren
12u30
12u45
19u45
20u00

DINSDAG

Infomoment Parttime
Vergadering WG Redactie
Sollicitatietraining
IFB Open Trainingen
basketbal (M & V)
20u00 IFB Open Trainingen
volleybal vrouwen

WOENSDAG

12u30
12u30
19u30

DONDERDAG

18u00 BR Launch 2
20u00 BEST Open Meeting
21u00 IFB Open Trainingen
volleybal heren

VRIJDAG

VTK Bureau 2
Infomoment Fulltime
PAL-tutoropleiding

MTM 00.39
200K
GBDN V3 (naast
rugbyvelden)
GBDN V3 (naast
rugbyvelden)
MTM 00.39
BOKU 03.10
200K
GBDN
GBDN

Aula De Molen
MTM 00.39
TTI + Theokot
TTI
BEST Ofﬁce
THS 01.30

Praeseswoordje
'Don't only practice your art, but force your way into its
secrets.' Of deze grote virtuoos die quote gemaakt heeft
of niet laat ik in het midden. De achterliggende boodschap
is degene die ik wil meegeven. De nieuwe lichting ingenieurs
in spe is nu al een tweetal weken ondergedompeld in de
wondere wereld van het studentenleven. Sinds de voorbije week
worden ze daarin bijgestaan door een peter of meter.
Het studentenleven doet velen denken aan het lui lekker zitten op
de Oude Markt, geen zorgen, fantastische activiteiten doen ... Nu
daarnaast zijn jullie hier ook om een bepaalde 'art' te beoefenen.
Het is juist die 'art' van de ingenieursdiscipline waarin je jezelf mag
en met enige aandrang moet verdiepen.
De grote virtuoos waarover ik spreek is niemand minder dan
Beethoven. Op zekere leeftijd werd hij volledig doof en slaagde er
toch nog in om meesterwerken te produceren. Hij was zo inventief
om zijn andere zintuigen te gebruiken. Om af te sluiten voor deze
week wil ik jullie aansporen om juist eens te genieten van het
zintuig dat ons wel nog gegeven is: sluit je ogen en durf jezelf over
te geven aan de 'Moonlight Sonata'!
Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
25 jaar geleden besloten enkele gemotiveerde studenten
burgerlijk ingenieur-architect een projectweek op poten te
zetten met een brede waaier aan activiteiten in het vertrouwde
Arenbergkasteel. Ondertussen is dit initiatief uitgegroeid tot een
vaste waarde: de Existenzweek. Nu vaak op exotischere locaties
verleiden zij ons met een tot in de puntjes uitgewerkte inkleding, een
gezellig muziekje en een lekker zelfgebrouwen biertje en het was de
moeite waard, dat kan ik u verzekeren!
Vond je de fietstocht naar de vaart, de Existenzlocatie van dit jaar, wat
ver? Dan kon je ook terug genieten van een fris pintje of colaatje in onze
oude trouwe fakbar. Team Fakbar heet jullie immers terug welkom,
wegens verbouwingen en social distancing in de Waaiberg zelf, maar
de glimlach die je krijgt bij ontvangst van je drankje is daarmee niet
minder groot geworden! :D
Ook volgende week hebben wij een uitgebreide agenda voor u klaarstaan
(zoals we gewoon zijn, te vinden op de voorpagina van dit boekje)! Wil
jij ook eens je organisatorisch talent uittesten of gewoon dikke sfeer
creëren in je jaar? Kom dan zeker ook naar de infomomenten van de
jaarwerkingen! Meer info vind je verder in dit Bakske :)
Sebastiaan Milis
Vice-praeses VTK 2020-2021

Corona @Arenberg
Ik grijp alvast naar hout als ik vertel dat we de komende twee weken nog in
code geel vertoeven. Het maakt me wel gelukkig een vooruitzicht te hebben
van nogmaals zo'n periode waarin lessen/oefenzittingen/practica fysiek kunnen
doorgaan. Dat terzijde ben ik vooral gelukkig over het effect op de activiteiten die
kunnen doorgaan. Om deze lijn aan te houden vertaal ik enkele regels eens naar
hands-on voorbeelden:
- Hou het mondmasker op tijdens de pauze.
- Probeer voor en na lessen ruimte te laten, zeker in smalle gangen.
Kom liever stipt op tijd dan in massa aan het lokaal te staan drummen.
- Respecteer andere hun keuzes van veilige afstand.
- Ontsmet je handen bij het binnen en buiten gaan van de aula/het
leslokaal.
Ik zie en vertrouw erin dat jullie dit goed doen. Keep up the good work! Zo komen
we toch weer een stapje dichter bij een corona-vrije wereld.
Keep safe, Abraham x

Over eitjes en tomatte 2.0
Na een eerste editie van onze hoogstaande paper komen wij jullie denkwereld
weeral verruimen met een Nobelprijswaardig vervolg. Bij het lezen van deze
opeenvolging van letters en spaties zal uw IQ spontaan toenemen met 10%.
Voor ons is dit veel, voor anderen kan dit al wel eens tegenvallen.
We raden sterk aan om jullie gluteus maximus op een vierpotig object te
deponeren en een grote kop 1,3,7-trimethylxanthine te consumeren. Deze
tekst gaat namelijk al uw aandacht opslorpen.
Beginnend bij het begin, wat is een ei? Voor velen is dit een complexe vraag,
voor ons uiteraard niet. We kunnen dit exhaustief bewijzen maar dit zou
ons te ver leiden. Een belangrijkere vraag zou zijn, “wanneer is een ei?”. We
verwijzen hiervoor naar Euler (die eigenlijk Eiler heette volgens zijn mater
familias (maar niet papa)) die in zijn 4de laatste bewijs in de kanttekening
verwees naar zijn 7de middelste bewijs waar hij in een voetnoot deze vraag
beantwoordde. Het antwoord bleek verrassend complex/makkelijk te zijn,
afhankelijk van het hierboven genoemde IQ.
Na een diep gesprek met de koninklijke familie en een priester (Jorge Mario
Bergoglio ook wel bekend als Franciscus) zijn we tot de conclusie gekomen dat
een tomat het perfecte voorwerp is om op hoge snelheid een muur rood te
verven. Het werkt zelfs beter dan baby’s (
aarten - 2020, colorized). Men
kan redeneren dat het lichaam van Christus
een eitje was en het bloed in
feite tomattesap was. Men maakt vaak de fout dat er echter een derde
element was, mayonaise. Dit zullen we in een volgende editie “refuten”.
Om af te sluiten, een goede circadian rhythm gewenst en een paar gram stof
tot nadenken (om exact te zijn, 12,69420 gram):
1.
Een uil is eigenlijk een bospapegaai.
Fraeses – 2019 (black and white, niet te vergissen met zwart wit)
2.
Heeft een aap 2 handschoenen en 2 schoenen of 4 handschoenen?
aarten – 2020 (UV licht)
3. Alles in het universum is ofwel een eitje of geen eitje.
atjas – 29/09/2020 om 14:59:32 (69 ms) (Röntgen)
Kusjes en lekjes
Frédéric “Fan” Blondeel
Maarten “Door” Meerchaud

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

12U00-15U00

12U30-14U00, 18U00-19U00

GESLOTEN

Dinsdag

12U00-15U00

12U30-14U00, 18U00-19U00

GESLOTEN

Woensdag

12U00-15U00

12U30-14U00, 18U00-19U00

GESLOTEN

Donderdag

12U00-15U00

12U30-14U00

GESLOTEN

Vrijdag

12U00-15U00

GESLOTEN

GESLOTEN

Cudi

Ma & Di 5 & 6: Sollicitatietraining | Campus Arenberg | 19u45
Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of job? Ben je niet helemaal zeker
wat je best wel en niet op je cv zet? Heb je nog niet zo'n goed beeld over wat te
verwachten tijdens een sollicitatiegesprek, zeker in tijden van corona?
Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober neemt VTK Development je mee doorheen
het sollicitatieproces. Tijdens de sollicitatietraining leer je meer over de vier
belangrijkste aspecten van het sollicitatieproces: de CV, LinkedIn, een motivatiebrief
en het sollicitatiegesprek.
Meer informatie is te vinden in het facebookevenement. Inschrijven is verplicht
en kan door de QR-code te scannen, 05/10 of 06/10. Beide dagen wordt dezelfde
sessie gegeven. Je kan dus kiezen welke dag voor jou het beste past!

Woe

7:

PAL-tutoropleiding

|

TTI

&

Theokot

|

19u30

Ben je een enthousiaste tweede- of derdejaarsstudent en wil je dit jaar PAL geven
of twijfel je nog? Kom dan naar onze vormingssessie en wordt PAL-tutor. De avond
wordt gevuld met interactieve workshops! Naast een sessie over de werking van
PAL hopen we jullie ook enkele tips and tricks mee te geven om de PAL-sessies
zo leuk en leerrijk mogelijk te maken. De vormingssessie gaat door van 19h30 tot
21h00. We sluiten af met een gezellige babbel waar je met al je laatste vragen
terecht kan. De tutoropleiding is ook zeker een aanrader voor alle twijfelaars. Je
kan je na de vormingssessie nog inschrijven als tutor tot 23u59. Tot dan!

Events

Woe 7: VTK Bureau 2 | Aula De Molen (00.07) | 12u30
Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt
georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur,
GeBu…).Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens
een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder de
input van de studenten? Een nieuw academiejaar betekent opnieuw een jaar vol
interessante discussies over thema’s zoals studiekostenbeheersing, het onderwijs
in coronatijden, de rectorsverkiezingen, en veel meer dat op jou staat te wachten!
Als je je vooraf inschrijft (zie Facebookevenement) krijg je ook een gratis broodje
en drankje, wat wil je nog meer? Join ook onze VTK Onderwijs Facebookgroep!

Do

8:

BR

Launch

2

|

TTI

&

Theokot

|

18u00

Ben jij een laatstejaarsstudent aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en kijk
je uit naar een succesvolle carrière? Heb jij de vorige BR Launch gemist, maar wil
je stiekem toch nog eentje meemaken? Kom dan zeker naar onze BR Launch 2 op
donderdag 8 oktober! Op dit evenement wisselen interessante bedrijfspresentaties,
tijd om te netwerken en een toffe cocktailworkshop elkaar op een corona-proof
manier af. Volg onze Facebookpagina ‘VTK Corporate Relations’ voor meer info!

Do 8: BEST Open Meeting | BEST Office & BOKU | 20u00
Ever been nervous for a presentation? Want to develop your soft skills as part of
an organisation? Our goal is to improve ourselves while making friendships and
having plenty of fun! As BESTie you get to explore places, nice parties and meet
people all over Europe. Come light your BEST spirit and meet our close group of
ambitious students at our Open Meeting and get to know us!
We will present BEST to you in an interactive way
with tons of fun and games! Please preregister
via our form on social media! If you can’t come,
but still want to get to know BEST, make sure to
leave your email in the form! :)
Join the team and make the most out of your
student life!!

Events

Ma-Do 5-8: IFB Open Trainingen

|

Sportkot

|

20u00

Ben jij een een echte teamspeler? Kan je goed overweg met een bal? Wil jij de
eer van VTK sportief verdedigen? Dan zijn de IFB balsportcompetities zeker iets
voor jou! IFB staat voor Interne Facultaire Beker. Dit is een competitie waarbij vele
Leuvense kringen het tegen elkaar opnemen om de beker thuis te halen in enkele
balsporttoernooien, namelijk basketbal, volleybal, zaal- en veldvoetbal.
Wil je al een keer kunnen proberen of het wel echt iets voor jou is, kom dan zeker
af naar de Open Trainingen! Dit is een uitgelezen moment om je toekomstige
teammates te ontmoeten en ook al je vragen aan onze teamkapiteins te stellen!

Open trainingen schema:

Veldvoetbal (+ zaalvoetbal) vrouwen: maandag 5 okt 20u-21u GBDN V3
Veldvoetbal heren: maandag 5 okt 21u-22u GBDN V3
Zaalvoetbal heren: /
Basketbal heren & vrouwen: dinsdag 6 okt 20u-21u GBDN de grote zaal
Volleybal vrouwen: dinsdag 6 okt 20u-21u GBDN de grote zaal
Volleybal heren: donderdag 8 okt 21u-22u TSH 01.300

Events

The European Green Deal
Op 11 december 2019 presenteerde de Europese Commissie haar ‘Green Deal’
waarin ze de ambitie uiteenzet om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld
te worden. Met de Brexit, de nieuwe meerjarenbegroting en de coronacrisis, is
deze Green Deal naar de achtergrond verdwenen. Daarom dit artikel om ieders
geheugen even op te frissen.
Laat ons beginnen met te kijken naar hoe we er nu voorstaan. In vergelijking met
het referentiejaar 1990, hebben we het niet zo slecht gedaan: de CO2-emissies
zijn in absoluut aantal met meer dan 20% gedaald. En dat terwijl de economie
over dezelfde periode met meer dan 50% is gegroeid.
Even vooruitblikken naar de toekomst dan. Het plan is om tegen 2050
klimaatneutraal te worden en om dat te kunnen halen is in 2030 al een vermindering
(t.o.v. 1990) van meer dan 50% nodig. Hoewel het huidige beleid ons al aardig in die
richting zou duwen, is er wel nog wat werk aan de winkel. De Europese Commissie
schat dat dit, per jaar, een extra €175 tot €290 miljard euro zal kosten.
Verder heeft de Commissie ook allerlei beleidsmaatregelen klaar staan. Een ervan
is het EU Emission Trading System, hierbij legt de EU een emissieplafond op voor
een bepaalde periode en kunnen vervuilers voor die periode emissierechten kopen.
Een andere optie is om, bij het afsluiten van nieuwe handelsverdragen, enkel nog
verdragen af te sluiten met landen die zich houden aan het klimaatakkoord van
Parijs. Ten slotte gaan de huidige emissienormen nog verder verstrengen.
Er zijn wel nog veel obstakels. Een eerste
is de transportsector. Een omslag naar
elektrisch rijden in combinatie met hogere
emissienormen is noodzakelijk om de
doelstellingen te bereiken. Een tweede is de
energieproductie. Alhoewel hier de uitstoot al
stevig is gekrompen, vertrouwen veel landen in
Europa voor hun energieproductie nog steeds
op vervuilende energiebronnen zoals steenkool
of bruinkool. In deze sector zijn dan ook maar
liefst 250 000 mensen tewerkgesteld. Het is
dan ook een hele uitdaging om deze landen
ervan te overtuigen om te schakelen naar
energiebronnen die minder uitstoten én om
tegelijkertijd een sociaal bloedbad te vermijden.
Om te concluderen, Europa neemt de
mondiale leiding naar klimaatneutraliteit
en heeft hiervoor een actieplan klaar.
Maar er moeten nog heel wat obstakels opgelost worden. Afwachten
wat de toekomst brengt …

Yera

PAL
Voor het vierde jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted
Learning) voor het vak Toegepaste Mechanica I. We zijn nog steeds op zoek naar
gemotiveerde tutors die graag een 5-tal PAL-sessies willen geven. Het behalen van
een 10 is voldoende om de tutees goed te begeleiden. Je mag je ook zeker per
twee inschrijven. Wij hebben jullie nodig! Je kan je inschrijven tot en met 7 oktober
23h59. Voor de laatste twijfelaars met vragen, mag je mailen naar pal@vtk.be.

VTK Bureau, wat is dat? :o
Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt
georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen op
facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur, GeBu…).
Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens een VTK Bureau!
Hoe meer studenten aanwezig op een VTK Bureau, hoe beter VTK die stem kan
vertegenwoordigen! Wil jij meebepalen
hoe het onderwijs in coronatijden eruit
moet zien (examenvormen, verhouding
online en fysieke hoorcolleges…) of
bv. welke rector we dit academiejaar
moeten verkiezen? VTK Bureau is dan
your place to be! Bij inschrijving krijg je
ook een gratis broodje en een drankje
;) Ons eerstvolgende VTK Bureau vindt
plaats op woensdag 07/10 in aula De
Molen (12u45-13u45).

Bibliotheken in coronatijden
Wist je dat de bibliotheken nog altijd gebruikt
kunnen worden als studieruimte? Het enige
wat je daarvoor moet doen, is op voorhand een
plaatsje reserveren. Dat kan je heel eenvoudig
doen via de site bib.kuleuven.be! Klike eenvoudig
weg verder naar “Fysieke toegang” en reserveer
je plaats via de tool “KURT”.

Onderwijs

De stichting VOCATIO geeft jaarlijks een achttiental beurzen van 10 000 € aan gepassioneerde en geëngageerde jongeren tussen 18 en 30 jaar die door een gebrek
aan financiële middelen of een geschikte omkadering hun passie of levensproject
niet kunnen ontwikkelen. De projecten die in aanmerking komen zijn heel gevarieerd: zowel artistieke, ambachtelijke, wetenschappelijke, technische als sociale
projecten maken kans op een beurs. Wil je professioneel materiaal kopen? Wil je
een gespecialiseerde opleiding volgen? Wil je een sociaal project ontwikkelen of
duurzaam ondernemen? Alles kan!
Heb je interesse? Dien je kandidaatsdossier in vóór 6 november op http://www.
vocatio.be/nl/kandidatuur/. De voorwaarden voor deelname en bijkomende
informatie vind je terug op http://www.vocatio.be/nl/informations/.

Deloitte
Event enkel voor laatstejaarsstudenten (zo goed als alle opleidingen), waarbij ze
tijdens een diner kennis leren maken met de jobmogelijkheden binnen Deloitte.
Bedoeling van de avond is om echt in detail te kunnen gaan, te netwerken en over
job inhoud te spreken. Studenten kunnen bij de registratie kiezen uit een kluster
van jobtypes. Tijdens het diner zullen alle jobtypes tevens gepitched worden.
Nadien is er nog een networking moment voorzien, waar ze ook, indien gewenst,
met andere mensen van andere job types kunnen spreken.
Timing van de avond:
19:00 – 19:30: Registration & Welcome at the table with appetizers
19:30 – 19:45: Introduction Deloitte by hosting Partner
19:45 – 19:55: Pitch round 1
19:45 – 20:15: First Course
20:15 – 20:25: Pitch round 2
20:25 – 20:55: Second Course
20:55 – 21:05: Pitch round 3
21:05 – 21:20: Dessert
21:15 – 22:30: Netwerking & open bar

Opstart jaarwerkingen
Zin om je jaargenoten wat beter te leren kennen en je organisatorisch talent eens
op de proef te stellen? Word dan snel lid van je jaarwerking!

Een jaarwerking, wat is dat?
Een jaarwerking bestaat uit een gezellig groepje mensen dat zin heeft in het
organiseren van enkele geweldige activiteiten voor hun jaargenoten. Dit kan
gaan van een gezellige filmavond tot een speeddate of een brunch maar laat de
creativiteit maar de vrije loop gaan! Ook binnen de jaarwerking is de sfeer altijd
op en top!

Interesse of meer info nodig?
Hieronder vind je een lijst met alle algemene jaarwerkingen en de bijhorende
infomomenten! Tot dan?
Kanweek - Eerste- & tweede bachelor Burgerlijk Ingenieur(-Architect)
1 oktober 12u30 200K 00.06
Halftime - Derde bachelor Burgerlijk Ingenieur(-Architect)
5 oktober 12u30 MTM 00.39
Parttime - Eerste master Burgerlijk Ingenieur(-Architect)
6 oktober 12u30 MTM 00.39
Fulltime - Tweede master Burgerlijk Ingenieur(-Architect)
7 oktober 12u30 MTM 00.39
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* Wedstrijdregelement op luac.be/wedstrijd

V.U. LUAC vzw

Herendreef 24, B-3001 Heverlee

Top 3 sterfelijke kotplanten
De trouwe lezers onder jullie die na de ‘Top 3 onsterfelijke kotplanten’ effectief een
paar plantjes in huis hebben gehaald, hebben ondertussen ongetwijfeld een (al dan
niet verdiende) zelfzekerheid omtrent plantenzorg opgedaan. Speciaal voor hen is
hier een meer uitdagende lijst, met de meest sterfelijke planten. Deze planten zijn
heel mooi, maar minstens zo vastberaden om jou het leven zuur te maken.

1. Aloë Vera
Aloe Vera
De Aloë Vera wordt al jarenlang afgedaan
als superplant, zijn pulp wordt gebruikt in
smoothies, shampoos en waarschijnlijk in
een of andere libidoversterkende pil. Zelfs
bij kamerplantjes van deze soort kunnen
de oudere bladeren gebruikt worden
voor hun helende eigenschappen, zoals
brandwonden genezen. Vera gaat er echter
alles aan doen om ervoor te zorgen dat
zijn bladeren nooit zo ver raken. Te veel
zon? Pech gehad, de bladeren zijn paars.
Te veel water? Jammer, geen bladeren
meer. Zelfs als je rekening kan houden
met de standaard plantspelregels zal deze
geniepigaard wel een sidequest vinden die
heel zijn groei bemoeilijkt.

2. Grote, exotische planten
Zeerus Duurus
Elke plantenliefhebber heeft al op
z’n minst overwogen om zo’n mooie
bananenboom, gatenplant of palm mee
naar kot te nemen. In die momentjes
van zwakte vergeten we echter dat
we in België leven, en we die arme
stakkers niet het leven kunnen gunnen
dat ze verdienen. In de winter snakken
deze planten evenzeer naar de zon als
de gemiddelde CW’er naar zijn donker
kot in de zomer. Tijdens de zomer dan
weer kunnen we hen niet de aandacht
-en vooral het water- schenken dat
ze zo hard nodig hebben, en ze zijn
dan weer net iets te groot om
telkens mee te nemen naar het
thuisfront. Alleszins, dat zijn de
argumenten die we bovenhalen wanneer we niet willen zeggen dat deze
reuzen gemakkelijk zo’n 80 euro kosten.

WG
Redactie

3. Luchtplantjes
Tillandsia
Laat je niet misleiden door het vaak gebruikte
verkleinwoordje. Deze rakkers zijn de diva’s onder
de planten. Niet alleen is er het gebruikelijke
delicate lichtprobleem, ook hebben deze
planten geen wortels. Dat wil zeggen dat ze dus
enkel vocht opnemen door piepkleine poriën in
hun wand. Hoe krijg je het water in die poriën,
zo zonder wortels? Ah, simpelweg door een
sproeibusje. Jaja deze plant verwacht van jou dat
je hem effectief uit zijn mooie stolp haalt en hem
even mooi ronddraait en een kleine douche geeft.
Nu, dat zou allemaal nog niet zo’n probleem
zijn als we niet in Leuven studeerden, waar het
water zo vol met kalk zit dat je praktisch met
een ijsblokje op een bord zou kunnen schrijven.
Dat zorgt ervoor dat deze planten niet alleen een
wekelijkse wellnessbeurt vergen, maar dat dat
dan nog is moet gebeuren met water dat door
een filter gepasseerd is.
Lander De Schutter

WG
Redactie

Spelletjes
Kleurplaat

Doolhof

Spelletjes

Meme-wedstrijd
Deze week is het geen raadsel van de week, maar een meme van de week! Het
thema is onze recent gevormde Vivaldi-regering!
Zend jouw grappigste meme door naar raadsel@vtk.be over onze nieuwe regering
en maak kans op een BOL.com-bon ter waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Ellen De Wolf en mag voor haar prijs een mailtje
sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'winnaar Bakske S1W3'.

