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Beste lezer

Na een week vol cantussen zou je denken dat er een weekje rust op de planning 
staat, maar daar denkt Kanweek anders over. Zij hebben week gepland vol met 

geweldige activiteiten. Ook staat er een TD van formaat op de planning. Kortom, 
het kan niet anders dan dat deze week er eentje zal zijn om niet snel te vergeten.

 Groetjes, de Redactie

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 Whiskey tasting  200S 00.03

22u00 Zware bierenavond     't ElixIr

19u30  ExxonMobil Technology Seminar aula kasteel
 20u00  Return of the Lion King nachtspel    Theokot
       

19u30   K(L)An you feel the love tonight? 
            speeddate met KLA Cruysberghs

22u00 I just KAN’t wait to be king fakfeestje ‘t ElixIr

22u00 TD der Heverleese kringen Alma 3

DINSDAG 20u00 Circle of life cantus        Waaiberg

23u00  Happy Hour ‘t ElixIr

20u30 Wekelijks loopje Blok 6
18u00 BBQ & Prédrink Theokot

12u45 VTK Bureau 8        ELEC B91.200



Vicewoordje
“De lever is uniek onder de andere organen, in die zin dat een beschadigde 
lever weer regenereert.” Dit is een eigenschap die te vinden is op onze trouwe 
vriend Wikipedia en vele onder ons hebben die eigenschap uitvoerig getest 
op de cantusweek vorige week. Met de hoeveelheden bier dat er is gedronken 
geweest kan je volgens mij de Dijle vullen! Ze zeggen dat studenten vaak 
kampen met alcoholproblemen, geen idee vanwaar ze dat zouden halen..

Komende week daarentegen staat in teken van de jonkies, de groentjes onder 
ons. Ten eerste zal Leuven bestookt worden met 6de middelbare kindjes die 
eens komen kijken of het studentenleven echt zo mooi is zoals iedereen altijd 
beweert. (Het antwoord is: JA!) Het zijn deze week openlesdagen dus pas op 
dat je niet per ongeluk trapt op één van de kleintjes die verloren loopt. Daarbij 
zijn de voorbereidingen van de groentjes van onze campus eindelijk tot een eind 
gekomen en kan Kanweek laten zien wat ze allemaal kunnen organiseren! Heel 
deze week staat in teken van de Lion King (leeuwen.. origineel) en ze hebben 
een heel assortiment aan activiteiten klaar staan voor jouw amusement. Dan 
sluiten we de week mooi af met onze legendarische TD der Heverleese 
kringen dus samengevat: studeren uit verveling zal je niet moeten doen!

Jarrit
Vice-Praeses VTK 2019-2020

Praeseswoordje
Na een week vol ad fundums, stemverlies,  slaaptekort door de 

ochtendcantus en het vieren van de duidelijke overwinning voor 
de vrouwen tijdens de worsten versus broodjes cantus is het tijd voor 

een nieuwe themaweek, en wat voor een! 

We staan aan de vooravond van een unieke gebeurtenis in de geschiedenis 
van VTK. Voor het eerst zullen de Kanweek activiteiten georganiseerd worden 
door 2000 én 2001 kindjes! Thanks Kanwekers om mij deze week extra oud 
te laten voelen. Ik herinner mij nog goed mijn eerste Kanweek, met als thema 
FC De KANpioenen. De keuze om als jong en onervaren eerstejaartje mee te 
werken aan geweldige week heb ik me nooit beklaagd! 

Aan alle Kanwekers, geniet van jullie week en zorg dat je na alle tequila sunrise 
het padje nog terugvindt. Aan alle niet-Kanwekers, ga deze week zeker de jong 
en onbezonnen sfeer opsnuiven op een van de vele activiteiten!

Daphne
Praeses VTK 2019-2020



https://www.vtk.be/shop
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Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30-18u00	 	 12u30-14u00	en	18u00	-	19u00 22u	-	...

Dinsdag    10u30-18u00	 	 12u30-14u00	en	18u00	-	19u00	 22u	-	...

Woensdag    10u30-18u00	 	 12u30-14u00	 22u	-	...

Donderdag    10u30-18u00	 	 GESLOTEN	 22u	-	...

Vrijdag         10u30-16u00	 	 GESLOTEN	 	 			GESLOTEN
    

Openingsuren
Cursusdienst
Vanaf deze week kan je met de cashfree app betalen in de d e 
cursusdienst. Deze is gratis te downloaden via je smartphone. 
Met cash of kaart betalen blijft natuurlijk ook nog steeds mogelijk.

IFB
Met spijt in het hart moeten we meedelen dat deze week de laatste wedstrijden 
van de poulefase zullen plaatsvinden (op enkele verplaatste wedstrijden na geluk-
kig). Bij deze het weekoverzicht:

Maandag:
Zaalvoetbal	Dames	tegen	VRG&Crimen,	UCLL	Unit	3,	21u
Volleybal	Dames	tegen	Apolloon,	UCLL	Unit	5,	21u
Dinsdag:
	Veldvoetbal	Heren	tegen	VRG&Crimen,	KG2	(voor	alma	3),		20u
 
En dan nog de uitslagen van vorige week:
Zaalvoetbal	heren:	VTK	4-5	Wina
Basketbal	heren:	VTK	63-36	Wina	en	Diana
Veldvoetbal vrouwen: VTK 1-16 Psychologische Kring



 Events

ZO 23/2: I just KAN’t wait to be king fakfeestje | ‘t ElixIr | 
22u00

Ben je een eerstejaar die al veel over onze fakbar heeft gehoord, maar er 
nog nooit is binnengeweest? Of ben je eerder een ervaringsdeskundige die 
zeker nog eens terug wil komen? Wel, voor beide is hier het fantastisch 
openingsfeestje van Kanweek, de eerste- en tweedejaarswerking van VTK. 
Laat je leiden naar ’t ElixIr en laat de avond escaleren tot een waanzinnig 
feest	 waar	 ook	 een	 gratis	 vat	 zal	 te	 vinden	 zijn.	 Naast	 onze	 gewoonlijke	
geliefde	Stella,	kun	je	er	ook	genieten	van	enkele	fantastische	cocktails,	zoals	
een	Mufasa	of	een	lekkere	Scar.

MA 24/2: Return of the Lion King nachtspel | Theokot | 20u00| 
€5
Wanneer de nacht valt over de donkere Heverleese bossen, ontwaakt de leeuw van 
VTK om weer door de campushallen te dwalen. Zoekend naar het grootste nachtdier 
van	de	wereld,	de	student.	Wees	de	leeuw	te	slim	af	en	vind	hem	voor	hij	jou	vindt!	 
Yeet simba over de de savanne. Proef de smaken en de sappen van de 
jungle.	 Om	 deze	 smaken	weg	 te	 spoelen	 zal	 er	 rijkelijk	 gratis	 jenever	 vloeien! 
Inschrijven	kan	via	Facebook.

MA 24/2: ExxonMobil Technology Seminar & Reception | 
Aula Kasteel | 19u30

Energy	and	Environment:	The	Dual	Challenge.	Ons	Energy	Outlook	rapport	beschrijft	
de toekomstige trends in de energievraag, -bevoorrading en -technologie. Het is 
het	resultaat	van	uitvoerig	onderzoek	in	meer	dan	100	landen.	Dit	wordt	jaarlijks	
opgesteld	 en	vormt	de	 kern	voor	 ExxonMobils	 bedrijfsplanning.	Hierin	 zien	we	
een	duidelijke	Dual	Challenge	naar	boven	komen:	hoe	komen	we	tegemoet	aan	
de	 stijgende	 energiebehoefte	 en	minimaliseren	we	 tegelijkertijd	 de	 impact	 op	
het klimaat? Een zeer interessante uiteenzetting, aangezien jullie als toekomstig 
ingenieur	 meer	 en	 meer	 met	 de	 energiekwestie	 te	 maken	 zullen	 krijgen.	 Op	
24	 februari	 geven	wij	 een	 toelichting	 over	 deze	materie.	 Hierbij	 is	 er	 zeker	 de	
mogelijkheid	om	al	jullie	vragen	te	stellen.	De	presentatie	wordt	afgesloten	met	
een hapje en een drankje, jullie aangeboden door ExxonMobil. Op deze receptie 
met	Meet	 &	 Greet	 zullen	 heel	wat	 jonge	 ingenieurs	 aanwezig	 zijn,	 zodat	 jullie	
met hen nog kunnen nakaarten over wat belooft een zeer interessante avond te 
worden.
Inschrijven	 kan	 via	 on.vtk.be/exxonseminar.	 Deadline	 voor	 inschrijving	
is	 21	 februari.	 De	 plaatsen	 zijn	 beperkt,	 dus	 wees	 er	 snel	 bij. 
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info!

Anouk (anouk.dilissen@exxonmobil.com)  
Julie (julie.vermeersch@exxonmobil.com)   

Pieter (pieter.meulemans@exxonmobil.com)

University	Team	KUL	Engineering

DI 25/2: Circle of Life cantus | Waaiberg | 20u30 | 
Tequila Sunrise: €12/15 L/NL | Water/eigen drank: 

€4/6 L/NL



Events

Hakuna Matata, no memories for the rest of your day. Kanweek presenteert 
de cantus die je niet wilt missen. Niet alleen word je ondergedompeld in de 
sfeer	van	The	Lion	King,	maar	krijg	je	ook	de	kans	om	je	innerlijke	leeuw	naar	
buiten te brengen. Als dat nog niet overtuigend genoeg is, gaan we ook nog 
eens	cantussen	op	Tequila	Sunrise.	Waar	wacht	je	nog	op?	What’s	the	motto	
with you? Dit is jouw kans om de beste avond ooit te beleven!

WO 26/2: K(L)An you feel the love - Speeddate Kanweek & 
KLA | Cruysberghs | 19u30 | €2/3 VVK/ADK

Aah, februari, de mooiste maand van het jaar, 
Als	je	natuurlijk	niet	single	bent	weliswaar.	 
Al	is	deze	maand	voor	alleenstaande	winkeleigenaars	wel	een	festijn,	We	
vieren	deze	maand	namelijk	Valentijn.	 
Oh, wat is het toch leuk al die mensen die hun relationshipgoals op hun 
verhalen posten,  
En stoefen met hun cadeaus die pakken van mensen kosten.  Ach kom, 
Valentijn	brengt	ook	meer	dan	commerce	met	zich	mee,	Om	dat	te	weten	
moet je het wel kunnen vieren met twee.   
Al	is	dat	wel	makkelijker	gezegd	dan	gedaan,	 
Maar	word	niet	te	onzeker,	wij	hebben	de	ideale	oplossing	voor	jou	
klaarstaan.  
26 februari wordt er een speeddate georganiseerd door jullie favoriete 
jaarwerking (KANWEEK!!!!),  
Kom	een	keer	kijken	en	fix	datgeen	dat	altijd	onmogelijk	leek.	 
Misschien	heb	je	wel	geluk	bij	dat	ene	lekker	ding,	 
En	is	Valentijn	volgend	jaar	ook	voor	jou	een	geweldige	beleving!
Inschrijven	kan	via	Facebook

WO 26/2: Whiskey tasting | 200S 00.03 | 20u00 | €4/6 L/NL
Zin in een gezellige avond? Kom dan mee proeven van exclusieve whiskey’s en 
laat	je	verrassen	door	een	nieuw	palet	aan	smaken!	Daarbij	geeft	professor	Smet	
een korte uiteenzetting over de afkomst en geschiedenis van de whiskey’s zelf. 
Schrijf	jou	en	je	vrienden	zo	snel	mogelijk	in,	want	het	aantal	plaatsen	is	beperkt.	
Tot dan en cheers! 

DO 27/2: BBQ & prédrink | Theokot | 18u00 | €2,5/3,5

Heb je weer geen zin om te koken? Niet getreurd, Kanweek to the rescue! 
Schuif	 je	voetjes	onder	 tafel	 en	geniet	van	een	heerlijk	barbecue	die	 slimy	
yet	satisfying	zal	zijn.	Nadat	jullie	een	goed	fondke	gelegd	hebben,	vliegen	we	
er	wat	steviger	in	met	een	geweldige	prédrink.	Drankspelletjes	zullen	er	zijn,	
want wie wil er nu nuchter aankomen op de TD der Heverleese kringen? Be 
ready voor een hevige boîtsesh.

De	verschillende	menu’s	voor	de	BBQ	zijn:	Simba:	€2,5	(2	vleesjes),	
Mufasa:	€3,5	(3	vleesjes),	Zazou:	€2,5	(2	veggi).	En	voor	de	dorstige	
onder	ons	voorzien	we	frisdrank,	sangria,	Stella,	jenevershotjes	 e n 
heerlijke	cocktails.
Inschrijven	kan	via	Facebook



Events

DO 27/2: TD der Heverleese kringen | Alma 3 | 22u00 | L/NL 
€4/€5

Ben	jij	klaar	om	het	beest	in	jezelf	los	te	laten?	Durf	jij	je	soms	wel	eens	als	een	
aapje	 te	 gedragen?	 Of	 heb	 je	 een	 knappe	 tijger	 gezien	 bij	 een	 van	 de	 andere	
kringen?	Dan	heb	jij	geluk	want		voor	het	derde	jaar	op	rij	is	het	weer	tijd	voor	de	
kringen	van	Heverlee	om	het	dak	van	Alma	3	eraf	te	blazen	met	een	spetterende	
TD!  

DI 3/3: Wisselweekquiz VTKxMedica | Aula PDS | 20u00 | €6
Voor de cantus nog zin om die medici op een intellectueel niveau beter te leren 
kennen?	Wil	je	hen	bewijzen	dat	burgies	en	archies	beter	kunnen	quizzen	en	alle	
prijzen	wegkapen?	Of	heb	je	gewoon	zin	in	een	gezellige	avond	met	vrienden,	een	
paar	vraagjes	en	goedkoop	eten	en	drinken?	Schrijf	je	dan	zo	snel	mogelijk	in	via	
de link in het Facebookevent 

WO 4/3: Massacantus VTKxMedica | Plein voor Alma 3 | 18u00 
| €12/15 
Geachte	Medicaners,	Burgies,	Archies	en	ander	Leuvens	gespuis,	Op	woensdag	4	
maart slaan VTK en Medica opnieuw de handen in elkaar om jullie een fantastische 
massacantus	te	presenteren!	Hopelijk	zal	de	wind	dit	 jaar	meevallen	en	zullen	
de	 enige	 tekens	van	 stormweer	 een	 donderend	 gebrul	 zijn	 uit	 de	 tent	 op	 het	
graspleintje	voor	Alma	3.	Pak	 je	codices,	verzamel	 je	vrienden,	haal	 je	mooiste	
drinkbeker boven en begeef je naar Heverlee voor een spetterende avond vol 
gezang,	kameraadschap	en	natuurlijk	heel	veel	gerstenat!

DO 5/3: HEALTHxTECH | Groep T | 19u00 | Gratis
Ben je geïnteresseerd in medische technologie of technologie in het algemeen? 
Aarzel	dan	niet	om	op	5	maart	af	te	zakken	naar	Groep	T	voor	de	tweede	editie	
van HEALTHxTECH: een congres rond technologie in de medische wereld! 

We beginnen om 19u waar we jullie verwelkomen met een pastaatje en een 
drankje. Nadien verzamelen we allemaal in de Vesalius aula waar we samen 
kunnen	luisteren	naar	een	keynote.	Vervolgens	zijn	er	verschillende	sessies	waar	
dieper op een bepaald thema wordt ingegaan.

Achteraf	voorzien	we	een	hapje	en	een	drankje.	Tijdens	deze	receptie	heb	je	de	
mogelijkheid	om	te	netwerken	of	om	eens	langs	te	gaan	bij	een	van	de	standjes	
waar	je	bepaalde	technologie	aan	den	lijve	kan	ondervinden.

Alle sprekers worden in de loop van deze dagen bekend gemaakt dus hou ons 
zeker	in	de	gaten.	Schrijf	je	alvast	in	op	healthxtech.be.	Tot	dan!



Berichten

ULYSSIS

Student	 association	 ULYSSIS	 is	 organising	 a	 one	 of	 a	 kind	 job	 fair	 for	
companies	 that	 develop,	 support	 and/or	 heavily	 use	 Free	 and	 Open	
Source	Software.	All	students	and	alumni	with	skills	in	IT	(whether	
it be development or administration) are more than welcome. Of 
course,	a	passion	for	Free	and	Open	Source	Software	is	a	plus!

woordje deelnemer welsprekendheidstornooi

Waarom zou je je vandaag de dag nog verdiepen in talen, wanneer overal verkondigd 
wordt	dat	de	toekomst	bij	STEM	ligt?	Waarom	zou	je	nog	eindeloze	woordenlijsten	
of	grammaticaregeltjes	vanbuiten	leren,	terwijl	spellingscheckers	en	deep	learning	
in een razend tempo beter worden? Waarom zou je je nog zorgen maken over 
schoonheid	en	stijl,	wanneer	 je	 je	ook	bezig	kan	houden	met	de	 innovatie	van	
morgen?  Kortom: wat heeft een burgie (een eerstejaars nota bene) in hemelsnaam 
te zoeken op het Interfacultair Welsprekendheidstoernooi? 

Kom	het	donderdagavond	vooral	zelf	ontdekken	in	de	Pieter	De	Somer.		In	debatten,	
redevoeringen en pure improvisatie nemen de verschillende studentenverenigingen 
het tegen elkaar op. En heel, héél misschien kunnen we ons zo – met een beetje 
geluk en veel supporters – dit jaar misschien niet de snelste, maar wel de meest 
eloquente kring van Leuven noemen.

Tot donderdag.

Willem J.





Cantusweetje –

Werkgroep Cantus

Commilitones

Aan alle mooie liedjes komt een einde.
De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier over de mooie, de soms 
verrassende en vooral de vaak heel leuke liederen geschreven die de 
studentencodex rijk is. Ik heb er zelf enorm van geleerd en het heeft mijn 
studentenleven sterk beïnvloedt. Toch moet ik er met spijt in het hart mee 
ophouden, een student is altijd druk bezig en ik heb er helaas de tijd niet meer 
voor.

Zes	 semesters	 en	 55	 cantusweetjes.	 Ik	 hoop	 dat	 ik	 doorheen	 de	 jaren	 veel	
medestudenten hun ochtenden draaglijker heb gemaakt, jullie heb kunnen 
interesseren met de verhalen achter de anders zo normale cantusliederen en de 
passie voor het cantussen en het studentenleven verder heb kunnen aanwakkeren.

Ik wil de witruimte nemen om wat mensen te bedanken, in de eerste plaats 
Werkgroep Redactie voor hun altijd aangename samenwerking. In de tweede 
plaats VTK die mij elke week weer een pagina in hun Bakske gaven om vrij in 
te vullen. Tenslotte Matthias Hoernaert die mij in mijn tweede semester in de 
prachtigste studentenstad en nog nieuw bij Werkgroep Cantus deze kans gaf.  

Dan wil ik eindigen met een warme oproep aan alle geïnteresseerden om ook 
het studentenleven buiten onze eigen kring eens op te zoeken: Plutonica, Artifex, 
Gaudia,	Wieslandia,	Cantores	Lovanienses,	KVHV	…	het	zijn	maar	enkele	namen	in	
het perfect aanvullende, traditionele studentenleven. Wie geïnteresseerd is in de 
digitale verzameling cantusweetjes, andere studentikoze lectuur of gelijk welke 
andere vraag heeft (misschien zelfs de fakkel overnemen?) kan mij altijd bereiken. 
Hiermee zet ik een punt achter mijn schrijven, bedankt.

Laten we drinken op cantussen, cantusliederen en het cantusweetje, commilitones!
Ut	Vivat,	Crescat	et	Floreat!

Mathias Waerebeek, 
Werkgroep Cantus
werkgroep-cantus@vtk.be 

 

Berichten



X

Joepie, een vulkaanuitbarsting
De positieve gevolgen van een vulkaanuitbarsting worden in de media maar zelden 
belicht. Vaak gaat het enkel over de immense vernieling, de honderden doden die 
de lavastroom nalaat en de ontstane aswolk. Een voorbeeld is de IJslandse vulkaan 
waarvan de naam niet zou misstaan in het komende Groot Dictee der Nederlandse Taal. 
Eyjafjallajökull barstte uit in 2010  waarbij hij een enorme aswolk uitstootte. Hiermee 
verhinderde hij het vliegverkeer in grote delen van Europa. De deeltjes van de aswolk die 
de stratosfeer bereiken hebben echter ook een gunstig effect. Zij zorgen namelijk door 
hun grote concentratie zwavel voor meer reflectie van de inkomende zonnestraling. Dit 
zorgt voor een verkoelend effect dat de opwarming van de aarde tegengaat.  De vraag 
rijst bijgevolg al snel: zouden we dit kunnen manipuleren?

Reeds vele jaren gebeurt er onderzoek naar allerhande manieren om de huidige 
klimaatopwarming tegen te gaan. Dit noemt men klimaatengineering of geo-engineering. 
Eén mogelijke vorm van geo-engineering is het effect van een vulkaanuitbarsting 
nabootsen , ook wel Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering genoemd, 
(SPICE). De deeltjes in de stratosfeer krijgen is echter geen evidentie. Een ballon moet 
15 kilometer de hoogte in vertrekkende vanaf een enorme tanker. De verbinding tussen 
ballon en tanker gebeurt door een lange, flexibele holle pijp waardoor de deeltjes 
worden gepompt. Op die manier loost de ballon de volledige inhoud van de tanker in 
de stratosfeer.

Voor zowel de theoretische als de praktische uitwerking is nog bijkomend onderzoek 
nodig. Welke deeltjes sturen we de stratosfeer in? Deze deeltjes moeten voldoende 
zonnestralen terugkaatsen, maar mogen daarnaast de samenstelling van de 
atmosfeer niet te nadelig beïnvloeden. Dit zou namelijk juist kunnen leiden tot een 
negatief klimaatseffect. Zijn er hierdoor eventuele risico’s voor onze gezondheid? Wat 
te doen als de holle pijp zich te midden van een drukke vliegroute bevindt? Nog vele 
onbeantwoorde vragen maar of deze in de toekomst een antwoord zullen krijgen is 
nog maar de vraag.

Jeroen Van Elsacker, YERA vzw

Berichten
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Cultuurtips

MA 24/2: Depot Café: Raman | Het Depot | Gratis

Jonge bands een podium geven, daar draait Depot Café om. Er eentje drinken en 
iets	nieuws	ontdekken.	Bijvoorbeeld	Raman:	Sinds	2016	staat	Raman	garant	voor	
alternatieve rock 'n' roll met steeds een voet in blues- en rootsgronden. Denk aan 
een	mix	van	Chris	Whitley,	Jeff	Buckley	en	Triggerfinger.	Dit	jonge	Gentse	trio	rond	
oude	ziel	Simon	Raman	springt	al	enkele	jaren	van	de	ene	bekroning	naar	de	andere:	
Jonge	Wolven	in	2016,	winnaar	van	de	publieksprijs	op	de	Gentse	Student	Rock	Rally	
en winnaar van Oost.Best in 2017.

DO 27/2: Interfacultair Welsprekendheidstoernooi | Aula PDS 
|  Gratis

Op	 27	 februari	 organiseert	 VRG	 weer	 haar	 befaamd	 Interfacultair	
Welsprekendheidstornooi. De meest eloquente studenten van de verschillende 
faculteiten strijden om de titel van meest welbespraakte faculteitskring. Dit alles 
onder toeziend oog van een professionele jury die de prestaties van de kandidaten 
zal beoordelen. Ook wij doen dit jaar mee, dus kom zeker supporteren voor VTK

VANAF 3/3: Ithaka 28 | Onze-Lieve-Vrouwestraat 46 |  Gratis

Voor de 28e keer organiseert LOKO weer het kunstenfestival Ithaka. Twaalf 
beginnende kunstenaars laten hun werk zien op een unieke locatie. Bezoek gratis 
deze expo, en laat deze creatievelingen je meevoeren door een historisch gebouw. 
Daarnaast zullen er weer een heleboel nevenactiviteiten te doen zijn: workshops, 
lezingen, open mics,...

Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat het 
ons weten op cultuur@vtk.be.
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Spelletjes

Lucifers
Wat je ziet zijn twee kleine driehoeken, allebei gemaakt  van 
3	lucifers.	Aan	jou	de	eer	om	slechts	2	lucifers	te	verplaatsen	
en er daardoor 4 kleine driehoeken van te maken.



Spelletjes

Nonogram



Spelletjes

Raadsel van de week

Ik ging naar de markt met zes zeven en acht koeien, ik verkoop er 2, hoeveel heb 
ik er over?

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 Eva Punter en mag haar prijs op blok 6 afhalen.

Sudoku




