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De Praeses spreekt
Dag allerbeste VTK’ers,

Voor de laatste keer heb ik de eer jullie toe te 
spreken in dit voorwoord. Mijn mandaat zit er 
jammer genoeg bijna op. Het nieuwe praesidium 
zou op dit moment net verkozen moeten zijn en 
gaat het volgend jaar ongetwijfeld goed doen. 

Het einde van het semester komt dichterbij, en 
het aantal activiteiten vermindert drastisch. Je 
zou de reflex kunnen hebben om jezelf op te slu-
iten en in de boeken te duiken maar denk hier 
toch nog maar eens goed over na. Geef niet toe 
aan die drang. Hou vol en ga vanavond nog die 
ene keer naar de goliarde. Ga nog één keer fris-
beeën in het zonnetje aan de Blaarmeersen, stu-
deren kan je
volgende week nog.

We zijn weer bijna een jaar ouder dan toen we in 
september aan de lessen begonnen. Een jaartje 
meer levenservaring, een jaartje meer wijsheid, 
een jaar meer plezier. Aan wat heb je de beste 
herinneringen? Was het die ene keer toen je om 
23u in alle haast een verslag aan het schrijven 
was tegen de deadline van 20 minuten later? Was 
het die avond dat je om 22u30 ging slapen om de 
volgende dag de les te halen? Of was het eerder 
die goliarde waar je tot 5u bent blijven plakken. 
Die namiddag op Parkpop waar je de hele tijd 
van de zon en een drankje kon genieten?

Natuurlijk moet er uiteindelijk wel nog ge-
studeerd worden. Na die enkele weken examens 
volgt er een vakantie die hopelijk voor jullie 3 
maanden duurt. Voor mij en de andere laatste-
jaars zal dit iets korter zijn vermits we het stu-
dentenleven definitief vaarwel zeggen. De fos-
sielen maken plaats voor jonge kuikentjes maar 
wees niet getreurd, we komen jullie zeker nog 
tegen. Ofwel aan een standje op de jobfair ofwel 
op één of andere oude rolderscantus. Wees niet 
bang.

De plaats hier is bijna op, dus tijd om af te ron-
den. Ik wil graag nog enkele bedankingen uiten.
Allereerst aan het praesidium ‘17-’18 om naast 
hun zware studies nog een full-time job bij de 
studentenvereniging erbij te nemen. Ook zonder 
al onze medewerkers was dit jaar niet mogelijk 
geweest. Bedankt om die honderden opbouw-, 
bar-, vestiaire- en afbraakshiften zo enthousiast 
op te vullen. Tot slot wil ik nog al onze actieve 
leden bedanken om van elke activiteit een fan-
tastische belevenis te maken. Ik zal er volgend 
jaar niet veel meer zijn maar toch verwacht ik 
minstens dezelfde aanwezigheid.

Dat was het dan. Mijn blad staat vol, mijn thesis 
roept en binnen enkele uurtjes na dit te schrijven
vindt ook de ‘Omgekeerde cantus’ plaats. Ik hoop 
dat jullie ook nog wat interessantere zaken te
doen hebben dan mijn monoloog te lezen.

Bedankt voor het fantastische jaar!
Alexander
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Pers zevert
Dag prachtige schepsels,
 
Het is zoveel! Bloed, zweet, tranen, papier, 
inkt, het hart van een maagd, geslacht onder 
de volle maan en vele uren hebben we hier 
in gestoken. Onze zware taak zit er helaas op 
en we gaan het missen.

De paasvakantie is al even voorbij en we 
hebben daar  gezwoegd om onze ellendig 
lange achterstand in te halen. Maar wees 
maar zeker dat we in die eerste paar weken 
na de paasvakantie heel hard gefeest hebben, 
om deze achterstand te verwijderen.

Wanneer dit laatste ’t Civielke uitkomt is 
de 12urenloop ook al voorbij en hebben 
we die hopelijk gewonnen. Zo niet is het                       
Cedric Carbonez zijn fout omdat hij onge-
past de knappe burgieprijs heeft gestolen 
van de echte winnaar #LucasDerveaux. 
Onze laatste grote activiteit van het jaar ze! 
*sad face*

Ik vroeg net aan Jacob Vandererfven wat 
moet er in het voorwoord en hij zei “wind-
molenpark”

Helaas betekent het laatste ’t Civielke ook dat 
we het einde van het semester ook nadert en 
we helaas nu kei hard aan het studeren zijn. 
Neem een pauze met ons ’t Civielke waar we 
een heleboel interessante artikels voor jullie 
in petto geflanst.

Van blokbabbels naar hilarische sleutelgaten 
tot horoscopen die altijd waar zijn. We heb-
ben opnieuw een Sanne interviewt Hanne 
voor jullie, fascinerende wistjedatjes en 
zoals altijd BEST, IAESTE en FRiS updates.

Tegen dat dit ’t Civielke uitkomt zijn onze 
opvolgers al bekend. Onze opvolgers zullen 
hun best doen volgend jaar (en falen) om 
quasi goede ‘t Civielkes te maken die totaal 
niet hetzelfde gaan zijn als die van ons. We 
wensen onze opvolgers enorm veel succes 
en we hebben er het volste vertrouwen in dat 
jullie InDesign goed gaan leren gebruiken 
en alle Photoshopskills gaan leren die enkel 
Ann-Sophie kan en ik totaal niet.

Geniet ervan en we houden van alle lezers 
die het voorwoord lezen. Ik wil eigenlijk 
weten hoeveel mensen dit echt wel lezen? 
Laten we een steekproef doen! Als je me na 
het lezen van dit volledige ’t Civielke tegen-
komt, zeg dan tegen me “ey Lucas ge stinkt”! 
zodat ik weet dat je van me houdt.

Xxxxx like always extreem veel Liefde

The pink Queen Lucas of the Land of Bitch-
town en Ann-Sophie, ruler of the country 
Studiophie.
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Blokbabbels
Fok, daar is de blok. Dat monster dat ons omtovert in vetharige, non-stop 
etende, slapeloze zombies. De één overleeft die al wat beter dan de andere, 
en sommigen hebben het beest helemaal getemd en worden we al niet meer 
lastiggevallen in augustus. Gelukkig heb ik wel wat tips en tricks, maar daar-
voor moeten wel eerst de verschillende blokgevallen onderscheiden worden.

TYPE 1: ORGANIZED GOOD
Dit zijn de helden van de richting, die in 
het jaar al georganiseerde samenvattin-
gen maken en die, als ze een goed hart 
hebben ook delen. Velen profiteren van 
hun goedheid en levens worden door 
hen gered. Ze zijn altijd klaar voor de 
examens en hun uitslag is dan meestal 
ook geen stresspoint (of juist wel). 

TYPE 2: CHAOTIC GOOD
Deze blokkers doen niet veel (lees: ni-
ets) tijdens het jaar, maar ploeteren er 
zich wel altijd op de één of andere mani-
er door. Samenvatten doen ze niet, fluo-
resceren (of wat doedelen met potlood) 
doet de job en met wat geluk pikken ze 
hier en daar wel een samenvattinkje van 
iemand anders mee. Dit ras is meestal 
het meest gehate ras: het zijn zo van die 
mensen die denken dat ze het niet goed 
hebben gedaan, maar er dan toch met 
goede punten vandoor gaan. Give them 
a break, ze zijn zelf ook verrast.

TYPE 3: NEUTRAAL
De doorsnee student mag er ook zijn: 
methodes variëren, maar het bekijken

van de puntenlijst is altijd een avon- 
tuur. Het motto luidt meestal: ‘Ik snap 
iets niet? Skip’.

TYPE 4: NACHTUIL
Dit is het meest mysterieuze ras der stu-
denten: het is het ras waarbij je wakker 
wordt met vraagberichten verstuurd 
op een ongoddelijk uur. Op klaarlichte 
dag waren ze altijd ‘8 uur geleden’ actief 
zoals Messenger ons meldt. En plots, 
midden in de namiddag, herrijst het 
en gaat het door tot zelfs de katten niet 
meer wakker zijn. Voor deze vampiers is 
deze studiemethode weliswaar toch zeer 
effectief.

TYPE 5: AUGUSTUSSERS 
(ORGANIZED? CHAOTIC? WHO KNOWS)
Die gevreesde derde blokmaand zorgt 
toch altijd voor slachtoffers. Deze kun-
nen zeer uiteenlopend zijn: het kan al-
tijd dat er wat te veel gebrakt is geweest 
in het jaar. In zoveel gevallen is er echter 
wel zeer hard gewerkt en is het toch mis-
gelopen. Deze fallen soldiers verdienen 
dan toch extra respect omdat ze blijven 
doorgaan.
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Tips & Tricks

1. Vermijd nieuwe series als pauze. Niets zo verleidelijk als nog 
een halfuur blijven kijken als het dan toch, oeps, een minuut na 
uw geplande begintijdstip is geworden. Series die je al eens 
hebt gezien zijn normaal wel safe (Friends of HIMYM zijn altijd 
aan te raden).                  

2. De blok is eigenlijk de enige periode van het jaar waar je zelf-
discipline moet hebben, en daar moet je ook gebruik van mak-
en. Maak uw nieuwjaarsvoornemens waar en ga eens lopen 
als pauze, ga helemaal los op Just Dance of eet eens een stuk 
fruit (ja dat bestaat) in plaats van een calorierijke koek.

3. Veel water drinken is ook belangrijk, want uw hersenen ver-
dampen anders (true story). Een ander voordeel van veel wa-
ter drinken is dat je extra pauzes krijgt door al die toiletbezoek-
en. Het is gewoon een win-winsituatie.
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4. Deze tip kan zwaar betwist worden: de ene student leert beter 
in publiek, de andere beter in zijn hol ver weg van al het so-
ciaal contact. In de bib leren kan wel een voordeel zijn omdat 
je andere mensen ziet die productief zijn, en uw haar zal dan 
minder snel op een bak frietvet lijken (in sommige gevallen). 
Daarnaast kun je ook een dag niets doen zonder een schuld-
gevoel te krijgen.

5. Probeer misschien ongeveer hetzelfde schema als uw vrienden 
te volgen: zo kun je op elk moment vragen stellen aan de an-
deren zonder dat ze op dat moment met iets totaal anders 
bezig zijn. Ook geeft het een beetje stimulans om te blijven 
gaan en op schema te blijven. Soms geeft dit ook frustraties als 
deze vrienden wel sneller wegzijn met de leerstof dan jou. 

6. Probeer ook van de blok een persoonlijke tournée minérale 
te maken; uw lever en lichaam zullen u bedanken. Aangezien 
alcohol blijft plakken, kan dit ook nog bijdragen aan talloze 
dieetvoornemens. Een cafeetje na een afgeleverd examen mag 
natuurlijk wel altijd. Je moet jezelf kunnen belonen hé!

7. Slaap. Deze tip is op alle levensvlakken toepasbaar. Sleep is 
for the weak? More like sleeping for a week. Maar vergeet ook 
niet te studeren!

Hopelijk zijn jullie wat wijzer geworden, en anders kun je 
nog   altijd proberen de proffen te verleiden met uw charmes, 

of met Coca Cola Light blijkbaar. Veel succes!
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SLEUTELGATEN

Sleutelgaten

HEBBEN JULLIE ZELF OOK LEUKE QUOTES GEHOORD?
1 ADRES: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE

Prof. Jan Melkebeek - EAT

Die stomme Bill Gates 

Prof. Jan Beunis - Elektrotechniek

Pi = 1

Prof. Jan Beunis - Elektrotechniek

Pi = 6

Prof. De Paepe - Technishe Thermodynamica

Over warmteoverdracht door verschillende lichaamstemperatuur van man en 
vrouw. “Nu zie ik jullie al denken die heeft 4 kinderen, hoeveel massaoverdracht is er 
dan gebeurd? Maar dat is dan een ander vak.” 
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The Final Interview

Wat vonden jullie de leukste activiteit van het af-
gelopen jaar?

Elke: 12urenloop, maar dat moet nog 
komen. Maar tegen dat dit interview 
uitkomt is het wel al geweest! Ik vond 
dat altijd de leukste activiteit omdat je 
dan als heel VTK supporterde. Dat laat-
ste moment, dat laatste rondje is echt 
geweldig! De sfeer, en het meeste team 
spirit van alle leden samen.

Alexander: Driedaagse vind ik altijd 
super leuk, maar vorig jaar ben ik niet 
kunnen gaan door Werchter.

Lucas: Toen hebben wij onze eigen drie-
daagse gehad *wink*

Alexander: Iedereen is zo samen, en het 
enige wat je moet doen is zo een uur 
pasta koken of bbq’en. Dit jaar ga ik dus 
zeker en vast mee!

Ann-Sophie: Ga jij mee Elke?
Elke: Nee, ik ga gaan wandelen waar-
schijnlijk.

Lucas: Ik ga ook wel eens mee deze keer, 
wordt LIIIIITTTT!

Wat is jullie leukste VTK-herinnering van alle jaren?

Alexander: oei oei oei..

Elke: Oh damn…

Alexander: In mijn eerste Praesidium 
jaar toen delta voor het eerst openging. 
Het zat iedere dag stampvol, en heel het 
Praesidium bleef ook gewoon tot het 
sloot om 6u . Dat was 1 week dat ieder-
een echt wakker werd rond de middag 
en vanaf 20u gingen we al naar Delta en 
dan bleven we daar tot ’s ochtends.

Ann-Sophie: Dat was ook mijn 1e week 
aan den Unief en ik was echt gebrain-
washed: delta delta delta.

Lucas: Bij mij echt niet, ik heb pas vrien-
den gemaakt in VTK in januari of zo.

Ann-Sophie: Ja dat kwam bij mij een 
beetje door Bach Launch, beste besliss-
ing ooit.

Elke: Eén moment vind ik zo moeilijk. 
Bij mij is het eerder een jaar. Het ging 
heel snel, ik was medewerker, ik werd 
gedoopt ik ging in het Praesidium. Dat 
was zo snel en er gebeurde veel op VTK 
vlak. Ik denk dat die vooruitgang het 
leukste was, een periode, een evolutie.

Vandaag, de dag dat dit Civielke uitkomt, 7 mei, zijn er 2 hele leuke mensjes jarig. 
Namelijk ons Praeses-Vice  team van ‘17-’18, Alexander en Elke! Om hun jaar in 
schoonheid af te sluiten hebben we hier nog een klein interviewtje met hen.
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Hoe zien jullie VTK in 10 jaar

Alexander: Hmmmm nu organiseren 
we een aantal grote activiteiten. Ik denk 
echt dat we door meer in te zetten op het 
Galabal, Parkpop, etc., we kunnen nog 
oneindig groeien. We gaan ook gewoon 
groter worden met de Jobfair. In de laat-
ste 2 jaar is het mij ook opgevallen, we 
cantusten vroeger met moeite met 50 
man, nu komt er met gemak altijd 120 
man. Gewoon de manier waarop we nu 
bezig zijn, er is een groot draagvlak voor 
alles wat we doen en als we die trend 
kunnen voortzetten dan gaan we grot-
er worden. Ik denk wel dat de structuur 
van het Praesidium nog niet ideaal is. Ik 
denk da je eerder met een beter gestruc-
tureerde hiërarchie kan werken. Een 
bestuur, coördinatoren per post, en dan 
comités, dan is de stap naar Praesidium 
minder groot uit die comités. We gaan 
matuurder zijn.

Elke: ik hoop ook grootser en groter 
Praesidium.

Wat zijn jullie plannen voor volgend jaar?

Alexander: Ik ga werken, bij een con-
sulting bedrijf in Brussel.
Elke: Ik ga thesissen, want ik studeer 
niet af. En voor de rest ga ik wat sporten 
opnemen, woensdag begin ik met een 
proefles kickboxen. En medewerker 
worden! Actieve medewerker worden!

Willen jullie nog iets zeggen tegen de lezers/vol-
gend Praesidium?

Alexander: Op dit moment als je lid 
bent, er is sowieso wel iets binnen VTK 
da je leuk gaat vinden. Gaande van feest 
tot pers tot cultuur tot sport. Informeer 
is om mee te dopen, medewerker te 
worden, dat is super leuk en je hebt niks 
te verliezen, echt een aanrader.

Hebben jullie tips voor het nieuwe Praeses en Vice 
team?

Elke: Vooral jezelf blijven. Het zijn 2 
karakters die we het wel zien doen, dus 
vooral dat behouden. Het is een heel 
goed team. Ook proberen je te amus-
eren. Het is gemakkelijk om te verval-
len in hele dag controle te hebben en je 
zorgen te maken maar alles komt goed, 
amuseer u.

Elke aan Pers: Wat gaan jullie doen vol-
gend jaar?

Ann-Sophie: Wij gaan allebei uit het 
Praesidium. Maar we blijven sowieso 
medewerker. Ik ga van studie veran-
deren, ik stop met Burgerlijk Ingenieur 
en ga naar Artevelde om daar Grafische 
en Digitale Media te gaan studeren.
Elke: amai da wist ik nog niet lacht 
mopje x
Ann-Sophie: Mijn campus is wel vrij ver, 
in Mariakerke dus in de plateau gaan ju-
llie mij niet echt meer vaak zien.

The Final Interview
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Lucas: Ik ga uit het Praesidium omdat 
het heel druk was en ik zou totaal niet 
weten wat ik zou willen doen. Wij waren 
gewoon gemaakt voor Pers. Volgend jaar 
wil ik mode opnemen in avondschool, 
ik wil kledij leren maken. Ik vind dat su-
per leuk, nu heb ik al 5 truien gemaakt 
maar nu is het zomer aan het worden. 

Alexander: Stereotiep

Lucas: Ja heel stereotiep. En daarna ga ik 
kapper worden lacht nee lol dan moet ik 
mensen aanraken dat vind ik vies.

Elke: Hoe heb jij dit jaar ervaren?

Lucas: Druk, een emotionele rollercoast-
er eigenlijk. En maf veel seks eigenlijk 
ook amai. Fucking veel aan het feesten.

Elke: was jij zat op de vergadering?

Lucas: oh ja zo zwaar, amai. Maar ik had 
het gevoel dat ik echt nog wel goed bezig 
was. 

Wat zijn je eetpatronen?

Alexander: ik kook soms met Julie.

Lucas: Kan Julie goed koken?

Alexander: Ja, maar ik ook

The Final Interview
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Lucas: Echt? Ik zie dat niet in u

Alexander: Ja, bovengemiddeld

Elke: Ik ben gezonder aan het eten en maak nu smoothies en zo, dat is zo makkelijk en 
op 2 seconden op.

Zijn noodles pasta?

Alexander: All noodles are pasta, but not all pasta are noodles

The Final Interview
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HOROSCOOP
Waterman (21/01 - 20/02)

Vissen (21/02 - 20/03)

Ram (21/03 - 20/04)

Je hebt enkele moeilijke dagen met vallen en opstaan achter de rug. Het 
belangrijkste is echter dat je steeds bent blijven opstaan en verdergaan. 
Houd je kracht en moed vast om dit ook in de toekomst te blijven doen. 
Terwijl je dacht dat het einde van de weg in zicht was, blijkt dit slechts het 
eerste kruispunt te zijn. Het inslaan van een zijpad kan het je op langere 
termijn simpeler maken, maar de vraag is nog maar welke keuzes je hi-
ervoor zal moeten maken en welke opofferingen nodig zullen zijn. Beslis 
voldoende op voorhand welk pad je wilt inslaan, eenmaal op de splitsing 
is het namelijk te laat. 

Ontspannen doe je zo: ga eens lekker uit eten in goed gezelschap.

Je zit niet helemaal lekker in je vel en het lastigste van al is dat je ook niet 
kan zeggen waarom. Zowel je vrienden als je familie, maar vooral jijzelf 
weten er geen blijf meer mee. Misschien ligt de oplossing van dit gevoel 
niet in het vinden van de oorzaak ervan. Vaak is het namelijk zo dat er 
niet zozeer een specifieke oorzaak nodig is om je slecht te voelen. Ga dus 
anders te werk: pak niet de oorzaak aan, maar ga juist op zoek naar een 
nieuw doel. Iets wat je gelukkig maakt, een nieuwe uitdaging, kortom 
alles was momenteel nog mist op je menukaart. 

Ontspannen doe je zo: kijk een serietje. 

Het einde van het schooljaar doet je al helemaal wegdromen naar zon, 
zee, strand, lekkere cocktails en hete lijven. Helaas moet er voor dit al-
lemaal uit kan komen nog even geleden worden. Het overleven van de 
helse examenperiode zonder kleerscheuren zal er namelijk voor zorgen 
dat je dagdromen realiteit worden en zelfs nog veel meer waar je nu zelfs 
nog niet van durft dromen. Zoek je innerlijke knop en switch hem nog 
even om zodat je innerlijke nerd optimaal zijn gang kan gaan. Je zal 
merken dat een toffe vakantie veel meer voldoening met zich meebrengt 
wanneer er groot leed aan vooraf ging. 

Ontspannen doe je zo: ga een rondje lopen.
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Stier (21/04 - 20/05)

Tweelingen (21/05 - 20/06)

Kreeft (21/06 - 22/07)

Zoals je leven het ene moment op wieltjes loopt, zo zijn deze wieltjes de 
volgende dag volledig verroest. Het is een fenomeen waar je zelf geen 
vat op hebt en die je dus ook niet kan beïnvloeden. Gelukkig hebben 
wij mensen naast wieltjes ook benen en voeten gekregen. Begin bij het 
begin: ga niet lopen voor je kan stappen en begin voordien zelfs bij het 
opnieuw opstaan. Roest is niet het eerste en zeker niet het kleinste ob-
stakel dat je pad kruist. Haal kracht uit de kans die deze tegenslag je geeft 
om een volledig nieuwe richting uit te gaan en jezelf te herontdekken.

Ontspannen doe je zo: geef toe aan je ultieme guilty pleasure. 

Je zit momenteel in een dipje en je hebt er helemaal geen vertrouwen 
meer in. Je bent vooral verward over hoe je je nu hoort te voelen en hoe 
je gepast kan omgaan met de situatie. Blijf niet met je ei zitten! Durf je 
frustraties bij naam te noemen en uit te spreken. Achterhaal de waarheid 
waar je zelf nood aan hebt om terug vat te krijgen op de situatie. Durf 
jezelf open te stellen want alleen dan zal je omgeving dit ook doen en kan 
de eerste stap gezet worden naar het herwinnen van elkaars vertrouwen. 
Laat echter niet te veel in je kaarten kijken.

Ontspannen doe je zo: neem een koude douche. 

Het liefdesleven waar anderen zo vol van zijn, blijft voor jou iets waar je 
alleen maar van kan dromen. Reeds alles heb je geprobeerd, maar niets 
lijkt te werken. Het is juist daar dat je in de fout gaat. Zowat het enige 
cliché dat je wel naar waarheid kan achten is dat je liefde geen duwtje 
in de rug kan geven. Stel jezelf wat minder beschikbaar op en ga ook 
niet overal iets achter zoeken. Je zal merken dat deze meer ontspannen 
houding je automatisch veel meer open stelt voor het heerlijk schoon dat 
je pad kruist. Bovendien zijn onzekerheid en hopeloosheid de slechtste 
fundamenten die je relatie kan hebben. 

Ontspannen doe je zo: ga eens op bezoek bij de buren.
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Leeuw (23/07 - 22/08)

Weegschaal (23/09 - 22/10)

Maagd (23/08 - 22/09)

De verleiding loert in alle hoeken en je weet er geen blijf mee. Je hebt het 
altijd al lastig gehad om “neen” te zeggen, maar nu lijk je al helemaal een 
vogel voor de kat. Ga stapsgewijs te werk. Maak eerst uit wat de echte 
verplichtingen zijn. Durf vervolgens jezelf op de eerste plaats te stellen 
en bepaal wat je zelf belangrijk vindt en wat je echt wilt. Maak tenslotte 
de eindbalans op en bepaal of er wel effectief nog ruimte is voor de res-
terende morele verplichtingen. Nu is het kantelpunt waarop je anderen 
duidelijk kan maken dat er geen misbruik gemaakt kan worden van je 
goede wil. 

Ontspannen doe je zo: drink een frisse pint.

De paasvakantie heeft jou goed gedaan. Je batterijen zijn weer helemaal 
opgeladen, je projecten zijn zo goed als klaar en je examenvoorbereiding 
loopt ook op wieltjes. Niets lijkt jou nog stress te kunnen bezorgen. Je ki-
jkt er dan ook met volle tuigen naar uit om het maximum uit deze laatste 
weken te halen. Je hebt al behoorlijk wat gepland voor de komende wek-
en en je agenda begint stilaan vol te staan. Vul echter die laatste gaatjes 
ook op met nieuwe uitdagingen en zaken waar je anders nee tegen zou 
zeggen. Een goede voorbereiding stelt je namelijk in een luxe positie en 
daar mag je gerust van profiteren.

Ontspannen doe je zo: ga naar de fitness.

Je hebt het gevoel dat alles even te snel gaat. Je hebt altijd moeten knok-
ken om je doelen te bereiken en om te komen waar je nu bent. Je vindt 
het daardoor verdacht dat alles nu op wieltjes lijkt te lopen. Het is echter 
niet noodzakelijk dat hier meer achter zit. Geniet er van dat het leven je 
gunstig gezind is. Het geluk moet namelijk niet altijd in de anderen hun 
kamp liggen. Haal het maximale uit deze rustigere periode want je hebt 
het meer dan verdiend. Verlies echter nooit je strijdlust, want deze zal je 
sowieso in de toekomst nog goed van pas komen.

Ontspannen doe je zo: lees een boek.
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Steenblok (22/12 - 20/01)

Boogschutter (23/11 - 21/12)

Schorpioen (23/10 - 22/11)
Men zegt altijd: “In harde tijden leert men z’n echte vrienden kennen.”. Jij 
hebt de afgelopen weken deze leuze aan den lijve mogen ondervinden. 
Desondanks ben je ook enorm dankbaar dat de leuze staat als een bus. 
Je kan het je namelijk niet voorstellen hoe je deze storm doorwaterd zou 
hebben zonder hen. Nu is dan ook je uitgelezen kans om hen eens in de 
bloemetjes te zetten. Hoe graag ze je bijstaan in harde tijden, minstens 
evenzeer willen ze mee zegevieren op de goede afloop. Ook zal het jullie 
vriendschap ten goede komen om even de zware last te liften en het terug 
luchtig te houden. 

Ontspannen doe je zo: lekker zonnen in de tuin.

Je hebt het deksel zwaar op je neus gekregen. Je voelt je verraden door je 
omgeving, maar je blijft vooral ook met veel vraagtekens achter. Zoveel 
onzekerheden doen je steeds meer aan jezelf en aan je capaciteiten         
twijfelen. De zoektocht naar antwoorden op de hoe en waaromvraag heb 
je al lang opgegeven. Dat je deze klap niet meteen kan verwerken ver-
wacht niemand van jou, maar je zult wel een manier moeten vinden om 
door te gaan. Wie je hierbij nog meeneemt en vertrouwt moet je nu voor 
jezelf uitmaken. Sleur geen onnodige last mee, maar blaas ook niet te 
veel bruggen op. 

Ontspannen doe je zo: gooi iets kapot.

Je hebt de laatste tijd steeds vaker last van stress. Met de examens in het 
vizier en de deadlines voor de deur lijk je er niet in te slagen om rust en 
ontspanning te vinden. Bekijk alles eens uit een ander perspectief: kijk 
niet alleen vooruit naar alles wat op je afkomt, maar kijk ook terug naar 
wat je allemaal bereikt hebt en welke hindernissen je doorstaan hebt. 
Je zal snel merken dat er slechts nog een kleine eindsprint resteert die 
niets is in vergelijking met de marathon die je juist hebt afgelegd. Haal 
positivisme uit je eigen capaciteiten en met dit zelfvertrouwen zal de rust 
zich spoedig herstellen. 

Ontspannen doe je zo: boek een reisje.
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Sex, mind and burgies
Liefste Ann-Sophie,

Mijn hart gaat tekeer als een gek en ik snak naar lucht als een bezetene. Ik wil mijn 
kotdeur openen en verschiet - mijn sleutel bevindt zich niet langer in mijn zak. Ben ik 
hem verloren tijdens het lopen? Tuurlijk niet, dommerd. Je hebt hem gebruikt om de 
voordeur te openen, je hebt hem nog vast.

Ondertussen zijn we een uurtje verder. Mijn dorst is gestild, mijn hart gekalmeerd en 
mijn benen doen iets minder pijn. Daarnet was ik gaan oefenen voor de 12UL, een in-
spanning die me een serieus deel van mijn nuchterheid had ontnomen. Het is op zo’n 
momenten, wanneer ik goed wazig ben in mijn hoofd, dat ik het best kan nadenken 
over een lezersbrief.  Nu zet ik die gedachten om in volzinnen.

Wist je, Ann-Sophie... niet heel mijn hart is verantwoordelijk voor de rondpomping 
van bloed. Een stukje ervan is namelijk gereserveerd voor jou. Technisch gezien is 
dat eigenlijk ook bloed pompen, maar goed, laat ons romantisch blijven. Elke keer ik 
een drankje te veel opheb, smacht ik ernaar om je derrière met mijn stevige handen 
te prangen. Om eens te vertellen hoe ik me echt voel. Ik weet dat ik je soms aanval 
met vrije versies. Ik weet dat ik soms gemeen doe.  Dat is gewoonweg een samenloop 
van sociale druk en een uiting van mijn onkunde om er nuchter voor uit te komen.  
Ik heb je langs de andere kant ook al meermaals getroost en geholpen, maar door je 
zattigheid weet je dat niet meer. Het is mijn allerlaatste kans en ik ga hem verdorie 
grijpen. Jij grijpt ook veel dingen, dus slecht kan dat niet zijn. De vraag die al sinds 
het begin van het academiejaar op mijn lippen brandt, maar waar ik nog nooit de durf 
voor op kon brengen, die stel ik nu.

Hoe in hemelsnaam kan ik je nuchter benaderen en mijn gevoelens gewoon uiten in je 
gezicht? Of, indien deze lezersbrief weer eens een wel doordachte spotternij is (hypo-
thetisch uiteraard): hoe benader ik iemand nuchter terwijl ik eigenlijk een ‘gemakke-
lijkere’ uitgaanssfeer gewoon ben? Veel nieuwigheden kom ik daarin niet echt meer 
tegen. Het spel is als het ware gespeeld. Daarom denk ik dat de uitdaging eerder ligt in 
het gewone, dagelijkse leven. Wil je me helpen?

Nederige groeten
Je kapoen
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Dag kapoentje,

Dank je wel voor je weerom mooie brief.
Mij nuchter benaderen, daar moet je geen schrik voor hebben, net zoals je ook bij 
anderen geen schrik moet hebben.

Spontaniteit is the key, niet te flirterig, gewoon een hele amusante toffe babbel is 
voor mij echt een toppertje, zo merk je ook heel vlug of het echt klikt. Als je echt je 
gevoelens wil uiten zou ik gewoon zeggen, stap of mij of op een andere persoon in 
kwestie af en vraag gewoon ‘Hey, heb je toevallig zin om met mij eens iets te gaan 
drinken?’
Ik zeg altijd ‘Een nee heb je, een ja kan je krijgen.’ En zo weet je ook ineens waar je 
staat.

Lieve, lieve brievenschrijver,
Ik ga je brieven toch wel missen hoor.
Schrijf je me volgend jaar ook nog briefjes? *wink wink*

Kusjes,

Tante Perzik
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Lustrumweek
Maandag 5/03: Lustumgoliarde 
Om 8 uur doet het pijn als de 
wekker gaat, omdat we zondaga-
vond nog tot laat hebben verga-
derd. Het feit dat het is om de lus-
trumweek te beginnen in plaats 
van naar de les te gaan, helpt 
wel om iets vrolijker op te staan.
 
Een hele voormiddag en namiddag 
is iedereen druk bezig om de Lus-
trumgoliarde klaar te zetten: licht-
en worden opgehangen in de can-
tuszaal, de ballen voor het ballenbad 
worden geleverd, de laatste inko-
pen worden gedaan… Net op tijd 
zijn we klaar om de eerste mensen 
(die er wel degelijk al stonden om 
15u voor de cava) te verwelkomen.

Eens het echt begonnen is, vliegt de 
avond voorbij. Om 16u was Stefaan 
(jaja die van Stefano’s place) er ook 
om wat pintjes te tappen, ook om 
17 uur werden er cocktails gemaakt 
in de lounge. Nadat alle braad-
worsten verkocht waren, kwamen 
ook de proffen langs om pintjes 
te tappen! Daarna was het tijd om 
het ballenbad in orde te brengen. 
Natuurlijk konden we dit niet offi-
cieel laten opengaan zonder het zelf 
te testen, dus sprongen we er met 
het lustrumcomité snel eens in. 

Voor we het wisten was de nacht 
voorbij, en wat was het een mooie 
opener van de week! 
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Dinsdag 6/03: VTK Bounced
Na een korte nachtrust, die je beter 
kan omschrijven als een power-
napje, staan we de volgende dag 
klaar in de floraliënhal om ervoor 
te zorgen dat VTK Bounced min-
stens even plezant wordt als de Lus-
trumgoliarde. 

Terwijl wij bezig zijn met het 
decoreren van de hal, komen de 
mannen van V-formation ook toe 
om de springkastelen op te zetten. 
We waren toch allemaal even onder 
de indruk van hoe groot het hin-
dernissenparcour echt was.

Om 16u komen de eerste teams al 
toe. We zien heel wat mensen met 
kleine oogjes die het duidelijk las-
tig hadden om na de lustrumgo-
liarde uit hun bed te geraken. Het 
was heel leuk voor ons om te zien 
hoe goed iedereen zich amuseerde. 
We konden het evenement in 
schoonheid afsluiten door zelf een 
rondje te lopen.

Omdat het relatief vroeg gedaan 
was, en de week nog niet lastig gen-
oeg was, besloten we nog even naar 
Delta te trekken die avond om een 
mooie eerste helft van de week te 
vieren. 
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Woensdag 7/03: Lustrumcantus
Aangezien de cantus pas ’s avonds 
was, hebben we allemaal een beet-
je slaap kunnen inhalen. Ook de 
zaal klaarzetten was gelukkig niet 
zo veel werk. Al snel waren de 
eerste cantussers er al, en voor we 
het wisten zat iedereen klaar om te 
cantussen met hun nieuwe pot.

Eens de tonen van het VTK-clu-
blied in de Oude vismijn weerk-
lonken, kon de pret beginnen. Het 
eerste en tweede deel gingen heel 
vlot voorbij, en als kers op de taart 
kwam de fanfare tijdens het derde 
deel!

Aan het aantal vaten dat er die 
avond verdwenen zijn, en aan al die 
lachende gezichten konden we zien 
dat ook de derde avond een groot 
succes was.

Donderdag 8/03: Lustrum Night
Alweer veel te vroeg ging de wek-
ker donderdag af, zodat we konden 
beginnen aan de opbouw van hét 
verjaardagsfeest van VTK. De dag 
vloog voorbij: de zaal versieren, de 
lounge inrichten, een laatste keer 
naar de winkel voor decoratie... 
Nog even naar huis om ons op te 
frissen en onze kleren aan te doen 
en dan kon het feest beginnen. 

Om klokslag tien uur werden de 
eerste gasten met een vuuronthaal 
verwelkomd in zaal LUX. Eens 
ze binnen waren, konden ze ge-
nieten van een gratis glaasje cava 
(of meerdere) met pianomuziek 
op de achtergrond. Al snel werd 
de pianomuziek vervangen door 
een bandje, die ervoor zorgde dat 
niemand nog kon blijven stilstaan. 
Aangezien de gin-  tonic en whisky 
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Jammer genoeg kon het niet bli-
jven duren, en was het om 5 uur 
tijd voor iedereen om naar huis 
te gaan. Voor ons kwam toen nog 
de opkuis, maar het plezier dat we 
hadden gehad die dag relativeerde 
dat wel. Tijdens de opkuis was het 
ook tijd om Jules (Lustrum) te ver-
rassen voor zijn verjaardag, zo had-
den we ook een stukje chocoladeta-
art als ontbijt.
Na de opkuis, op het uur dat de 
normale mens opstaat om te gaan 
werken of om naar de les te gaan, 
vertrokken wij eindelijk naar huis 
voor een dutje.

Vrijdag 9/03: BBQ
Na zo een week begint de vermoe-
idheid toe te slaan, maar het was de 
laatste keer dat we nog eens alles 
moesten geven om te zorgen dat 
ook de laatste activiteit in orde was. 

We verzamelden om 12uur alle-
maal aan de Sint-Pietersabdij om 
het museum klaar te zetten. Een 
opbouw is nog nooit zo grappig ge-
weest. Door het slaaptekort liepen 
we allemaal een beetje simpel, dus 
er was meer dan genoeg flauwe 
humor aanwezig. Elke 5 minuten 
die we vrij hadden waren goed om 
toch nog even te proberen slapen.

Al snel was dat dutje niet meer 
mogelijk omdat de oud-leden toe-
kwamen voor de BBQ. Na de BBQ 
besloten we dat we de oud-leden 
Delta ook eens moesten gezien 
hebben, dus trokken we met z’n al-
len nog ‘eventjes’ naar Delta. Wat 
een rustige afsluiter moest worden, 
werd voor sommigen onder ons 
nog een wilde avond, op een gala-
bal in dezelfde zaal die we nog tot 
’s ochtends hadden staan opkuisen.

Ik kan eerlijk zeggen, het was een 
van de vermoeiendste weken die 
ik al heb meegemaakt. Maar als 
je zag hoe hard de mensen zich 
amuseerden, het plezier dat je zelf 
beleefde. Was het die vermoeidheid 
helemaal waard. Moest ik de keuze 
hebben zou ik het direct opnieuw 
doen.
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Zin in avontuur of gewoon gebrek aan geld? Ga dan liften!

Vorig jaar op een zatte avond tijdens de Gentse Feesten wouden Willem en 
ik graag weten hoe de mensen in Barcelona ‘Tis al skum’ zeggen. Omdat 
Google translate gebruiken een veel te voor de hand liggende oplossing is, 
besloten we om naar Barcelona te liften. Barcelona ligt natuurlijk in Spanje 
,op zo’n 1350 km van Gent. Zonder op voorhand vervoer te plannen, ver-
trokken we naar Barcelona. Hier is ons verhaal:

Dag 1 – bestemming: Parijs! (1030 km van Barcelona)

In Gent begonnen we aan een oprit van de autosnelweg aan onze tocht. We hadden 
alles mee wat we nodig hadden: kleren, een goed humeur, karton en alcoholstiften. In 
de regen en met onze kartonnen borden met Kortrijk, Lille en Paris erop gekrabbeld 
moesten we nog geen twee minuten wachten op onze eerste lift. Een Johnny met een 
auto met spoilers, een te grote geluidsinstallatie en een verschrikkelijk lelijk interieur 
stopte. Ieder zijn eigen smaak natuurlijk en men mag niet te kieskeurig zijn. Hierna 
volgden nog 5 andere liften en op amper 4 uur stonden we in Parijs. Nog genoeg tijd om 
een namiddag te vertoeven in deze mooie stad.
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Dag 2 – bestemming: zo ver mogelijk naar het zuiden! 

Na een nachtje slapen in Parijs bij Willem zijn tante, waren we relatief fris en stonden 
we op post om onze eerste lift van de dag te bemachtigen. Je zou denken, Parijs, zo 
een grote stad, zoveel verkeer, een lift zal snel volgen. Maar niets was minder waar, 
we moesten twee uur wachten op onze eerste lift, het was om bijna wanhopig van te 
worden. 

Eens we onze eerste lift hadden, waren we eindelijk weer vertrokken, joepie! Al hadden 
we weer pech na onze tweede lift. De chauffeur zette ons af aan een afrit die heel rustig 
was. Nogmaals wachtten we twee uur op een lift, waarna eindelijk de verlossing kwam 
en we werden opgepikt door een jong koppeltje. We waren weer op weg naar het zuiden! 
Op het einde van de dag kwamen we terecht bij een jongeman die in Lyon woont (op 
zo’n 642 km van Barcelona) en ons een slaapplek aanbood bij hem en zijn flatmate in 
hun appartement. We dronken en aten de avond door met hen en waren uiteindelijk, na 
een dag vol tegenslag met het liften, met ons gat in de boter gevallen. 

Dag 3 – bestemming: Barcelona! 

Na een lekker ontbijt met eitjes en lekkere toast, bood onze gastheer aan ons af te zetten 
op de autosnelweg. Hierdoor geraakten we snel weer aan een lift richting het zuiden! 
Joepie!! Jonge mensen, oude mensen, verschillende liften kregen we voor we een Hol-
lander in een mobilehome tegenkwamen. Die reed normaal gezien tot aan de grens, 
maar eens onderweg had hij zin om door te rijden tot Barcelona. Zo’n kleine 300km 
reden we met hem mee tot in hartje Barcelona! WE MADE IT!!
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Tips & Tricks
1. Lift met twee of drie, er zijn 

niet veel mensen die meer 
dan drie mensen mee kunnen 
nemen.

2. Plan een beetje, maar ook 
niet te veel, er moet nog iets 
van avontuur zijn

3. Lift zoveel mogelijk vanop 
tankstations op de autosnel-
weg, je kan er langere liften 
fixen en ook in de richting 
waar je naartoe moet 

4. Blijf lachen en wees sociaal, 
ook al praat je de taal niet zo 
goed,  probeer toch af en toe 
een woordje mee te brabbel-
en

5. Wees op alles voorbereid, wij 
hadden een hangmat mee in 
het geval we moesten kampe-
ren langs de kant van de weg. 
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6. Vermijd grote steden, het is heel moeilijk om daar aan een lift 
te geraken. In steden is er veel verkeer, maar die gaan veel 
verschillende richtingen uit. 

7. Informeer je online over liften in het land waar je door lift. Som-
mige landen zijn super gastvrij voor lifters. In Nederland zijn 
er zelfs speciale plaatsen voorzien en aangeduid langs de kant 
van de weg (zie foto). Andere landen zijn minder gastvrij en 
daar is het veel moeilijker om aan een lift te raken. In sommige 
landen is het illegaal om te liften. In de VS is het bijvoorbeeld 
in sommige staten verboden.

8. Wees niet te kieskeurig in het aannemen van een lift. 

9. Zorg dat je een kaart meehebt van je route. Zo kan je makkelijk 
kijken waar je lift naartoe gaat en hoever je van je bestemming 
bent.

10.  Neem genoeg karton mee om je tussenstops op te schrijven.

 
11.  Schrijf op de bordjes steden die in de buurt liggen. Vele 

mensen rijden niet 100km ver en zullen afgeschrikt worden als 
je een stad opschrijft die 300 km verderop ligt.



LENTEFUIF



VOORUIT
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Beats for Burgies
Alweer een beats for burgies! Er is zoveel waarover ik jullie kan vertellen… Ik zou 
het kunnen hebben over de halve finale van Humo’s Rock Rally. Ik zou jullie dan 
ook kunnen meedelen dat onze ex-Beats-For-Burgies-bands (Lip Service en Wal-
ther) spijtig genoeg niet door zijn (blijkbaar doet mijn mening er niet toe, hun 
optredens waren HEMELS), maar ik ga de toon vandaag een beetje toffer houden!

Vandaag wil ik jullie laten kennismaken 
met echte wereldmuziek! En NEE, dan 
bedoel ik niet die muziek waarbij er 5 
blanke vrouwen op de eerste rij hun in-
nerlijke Afrikaan gevonden hebben. Ik 
bedoel wel fantastische popmuziek met 
vele invloeden van andere genres, dat 
gemaakt is door een band van de ande-
re kant van de wereld! (Nee niet Afri-
ka) Ik bedoel natuurlijk AUSTRALIË!

Ik schets even voor jullie het toneel van 
de avond: paasmaandag, je komt net 
van een stukje taart eten bij de rest van 
je familie en je stapt vol goeie moed op 
de trein. De trein naar Brussel. Je gaat 
bij vrienden van je zitten en begint te 
zeggen dat je dringend nood hebt aan 
een avondje dansen, omdat het thesis-
sen je teveel wordt. Je komt aan in Brus-
sel, stapt uit het station richting de An-
cienne Belgique. Je gaat binnen in de 
Club en er staat nauwelijks 40 man in de 
zaal. Je bent gewoon even aan het praten 
en plots kappen de bandleden van het 
voorprogramma de laatste pinten naar 
binnen en gaan ze op het podium staan.

Het voorprogramma was een band ge-
naamd WHYES. Nu ik kan veel op-
merken aan hun optreden, maar onthoud 
alvast dat het over het algemeen wel nog 
ok was. Maar toch… Een opgeblazen 
frontzanger die wel nog ok kon zingen, 
maar blijkbaar de helft van zijn geboort-
edorp had meegebracht? De helft van de 
zaal stond dus vol met mensen die met 
een busje van zijn dorp gekomen waren, 
die hij ook persoonlijk kende. Dan begon 
hij midden in het optreden gewoon tegen 
enkele mensen te praten alsof de rest van 
het volk er niet bij stond? Aan de veel 
te opgeblazen en opgefokte frontzanger 
van WHYES: Das dus echt NOT DONE 
hé… Chance dat de bassist wel verschrik-
kelijk grappig was om naar te kijken en 
dat de muziek tof en dansbaar was.

Maar eens zij weer van het podium gin-
gen, kwam de echte act van die avond. 
The Rubens, een Australische pop-
band die je zeker eens moet beluisteren. 
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Officieel omschrijven ze hun genre als Blues/Rock/Soul, maar je vindt verschrikkelijk 
veel invloeden van andere genres terug. Ik denk dan maar aan invloeden van RnB, elec-
tro-pop (met momenten toch, niet zoveel momenten), pure indiepop/rock,…. De lijst 
gaat zo maar door.

Zoveel nummers met hun eigen stempel, maar toch zoveel verschillende nummers! 
Voor ieder is er wel iets dat je fantastisch vindt! Misschien is het van hun eerste album, 
zoals de single ‘My gun’, of van het album daarna, zoals ‘Hoops’, ‘Lay it Down’ of hun 
cover van Chance The Rapper’s ‘Same Drugs’? 

Sowieso vind je verschillende van hun nummers super! (of misschien wel allemaal) Als 
je van dansbare popmuziek houdt, die echt nog met instrumenten gespeeld wordt en 
niet enkel met een draaitafel, dan is dit echt alles wat jij zoekt! Dat optreden was een 
dik feestje! Nu zou ik zeggen dat je zeker een keer het nieuwste nummer moet luisteren, 
maar ik denk dat ze zo wat het slechtste nummer van heel het aankomende album heb-
ben geselecteerd als single. Als je toch eens wil luisteren, hun laatst nieuwe single heet 
‘Million Man’. Als je het niet tof vindt, geen probleem! Luister er gewoon nog 3 keer 
naar en dan begint het nummer je meer te liggen! Maar het aankomende album zal 
zeker een pak beter zijn dan die single!

Nu vraag je je waarschijnlijk af wat een Australische band hier in Brussel kwam doen? 
Wel, ze kwamen de nummers van hun nieuwe album uittesten en het handje vol Bel-
gische fans blij maken. Hun nieuwe album komt blijkbaar binnen enkele maanden uit. 
Ik kijk er zeker al naar uit, ik hoop jullie ook! Ik heb maar één boodschap voor jullie 
vandaag: Luister eens en geniet van die mannen hun goeie muziek, want het is echt top!
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LACHWEKKEND
Stel je eens de vraag: “Waarom lach ik?” Dan heb ik het niet over proberen begrijpen
waarom een mop of situatie al dan niet grappig is, wel over de trigger die overgaat zodat 
je bepaalde geluiden begint uit te stoten, of ervoor zorgt dat je mondhoeken lichtjes om-
hooggaan. Lachen is een universeel gebaar, wat sterk doet vermoeden dat een groot stuk 
van het verhaal zich in ons onderbewustzijn afspeelt. We worden tenslotte ook geboren 
met de abiliteit om te lachen. Het is interessant om na te denken over hoe enerzijds een 
deel oncontroleerbaar is, terwijl anderzijds menselijke constructies zoals cultuur en taal 
ook een invloed zullen uitoefenen.

Het is misschien interessant om op te merken dat grappen en humor totaal niet de hoof-
doorzaak zijn van gelach. We moeten ook het verband leggen met emoties zoals angst 
en gêne, maar ook daar ligt niet de nummer één. Meestal wordt er gelachen ‘zonder  
eden’. Binnen een positieve sociale context zijn we namelijk heel hard geneigd om ons 
appreciatie tegenover iemand te tonen. Dat verklaart voor een stuk waarom je waar-
schijnlijk harder zal lachen wanneer een mop verteld wordt door een goede vriend dan 
wanneer een wildvreemd persoon hetzelfde doet. Een analoog principe geldt trouwens 
in het omgekeerd geval: géén reactie geven op iets wat je normaal gezien geinig zou 
vinden, is onrechtstreeks een negatieve reactie.

Voorlopig zien we dus dat de parameter van sociale context een grote weegfactor zal
hebben. Om nog even een idee te geven van het positieve geval: we lachen dertig keer
frequenter wanneer we in gezelschap zijn (of wanneer dat gezelschap gesimuleerd wordt,
door bijvoorbeeld een lachband). Samengevat werkt het als een soort van sociale
katalysator of lijm. Op het ene moment kan met lachen om iets, op het andere moment 
kan men de spot drijven met iemand. Een groep die gezamenlijk een afkeer heeft van de
bespotte persoon zal nog ‘sterker’ staan, terwijl de slechte wrijving tussen spotter en
bespotte vergroot. We hebben nu echter nog geen antwoord op wat er bijvoorbeeld 
gebeurt als we in een neutrale omgeving zitten en moeten lachen met een mop van de
dagscheurkalender (voor de heel laagdrempeligen onder ons). Daarvoor kunnen we 
nog vrij veel informatie halen uit, jawel, kindergedrag.
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Op jonge leeftijd wordt er namelijk het meest gelachen. Hiervoor zijn er twee (deels
overlappende) redenen. Ten eerste spelen kinderen nog veel meer: een vrolijke, luchtige 
omgeving werkt heel stimulerend. Ten tweede, en daar bevindt de kern van de zaak 
zich, is een kind veel sneller verbaasd. In het begin van het leven moet werkelijk alles 
nog ontdekt worden, waardoor er ook meer verbluffing is bij het krijgen van een ant-
woord op een vraag, alsook is de kans dat een willekeurige situatie nieuw is vrij groot.

Als er een andere factor dan ‘sociale lijm’ is, is dat dus meestal verbazing. De vraag
waarmee ik dit artikel eigenlijk begon, was waarom woordgrappen zodanig kunnen
aanslaan. Er is niet heel veel uitdaging aan, taal is zodanig ambigu en rijk dat alleen al 
een lettr weglaten (haha) of inspelen op verschillende betekenissen van een woord heel 
veel opties introduceert. De verklaring is dat wanneer een revelatie groot genoeg is, ons 
reactie te groot is om intern te verwerken waardoor we in lachen uitbarsten. Saai hé, 
zo voor de hand liggend. Verschillende types moppen werken wel in op verschillende 
delen van het brein, maar ik heb geen zin om daar nog veel over op te zoeken, dus ik zal 
maar zeggen dat het onderzoek daaromtrent nog niet heel duidelijke resultaten heeft 
opgebracht, of dat zoiets eerder voor de geïnteresseerde lezer is.

Ik zou eigenlijk ook nog de blokkade moeten bespreken, dan zou ik het voorbeeld kun-
nen nemen dat iemand vraagt hoeveel baby’s je nodig hebt om een muur rood te verven, 
waarop het antwoord is dat ééntje genoeg is zolang je maar hard genoeg gooit. Eigenlijk 
is die mop sowieso schokkend, want de misleidende vraag impliceert kinderarbeid. Ik 
heb helaas ook geen zin meer om hier nog veel werk in te steken. Het is vrijdagnacht 
terwijl ik dit schrijf en de drukker moet het pas zondag hebben, maar Ann-Sophie zat 
nogal te pushen, met de legendarische woorden: “uw laatste artikel boi, tis dringend 
e”. Na zo een paar jaar persmedewerker te zijn, veeg ik echt mijn kloten aan de dead-
lines. En nu eigenlijk ook aan de kwaliteit. Ik had even goed voor de eerste keer deze 
week een nachtje deftig kunnen slapen, om er dan zaterdagochtend fris aan te werken 
en iets moois van te maken. Het heeft echter niet mogen zijn, want zelfs niet na mijn 
(wederom) prachtige lezersbrief (die klaar was vòòr het kommaneuken) moest pers-
mevrouw onnozel doen. Steek er nog een paar foto’s bij van lachende baby’s ofzo, Brack-
ie, dan krijg je wel vier pagina’s vol. Maak er iets moois van.
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SANNE interviewt HANNE
the ULTIMATE and final edition

Sanne: Als je elke willekeurige 
fictieve person zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen?

Hanne: Sanne De Hutter

Sanne: Ben ik fictief?

Hanne: Zijn we niet allemaal fic-
tief?

Sanne: Stel ik hier niet de vra-
gen?

Hanne: Is dat zo?

Sanne: Heb je ooit iets meege-
maakt waarvan je eerst dacht 
dat het slecht ging zijn, maar dat 
uiteindelijk toch bleek goed te 
zijn?

Hanne: Dit interview

Sanne: Hoezo? 

Hanne: De voorbije interviews die 
ik gaf of afnam waren uitdagend. 
Ik probeerde zoveel mogelijk con-
troverse op een gepaste manier 
naar de buitenwereld te brengen. 
Ik verdiende zo toch een plaatsje 
in de top 5 van favoriete artikels 
in ‘t Civielke. 

Sanne: Welke plaats behaalde u? 

Hanne: Ik werd vierde, gelukkig 
boven de horoscopen. Die zijn 
nergens goed voor! Als je kijkt in 
de bijbel zie je dat God zegt: ”Zij 
die waarzeggerij plegen, geen 
wichelaar, uitlegger van voortek-
ens, of tovenaar, geen bezweerd-
er, niemand, die de geest van 
een dode of een waarzeggende 
geest ondervraagt is een GRU-
WEL.”  In onze cultuur, waarin 
zoveel ‘gewoon’ is geworden, is 
het moeilijk te begrijpen hoe in-
tens God al dit soort occulte prak-
tijken haat. Ik begrijp hem ergens 
wel.  



47Sanne interviewt Hanne

Sanne: Ben je gelovig?

Hanne: Oh, God, neen, ik geloof 
het van niet. 

Sanne: Je hebt wel de prijs voor 
mooiste brillekas, gulste gever 
(Feest) en leukste VTK-activiteit 
(Galabal - Feest) gewonnen. Hoe 
voel je je daarbij? 

Hanne: Het is een grote eer en een 
enorme verantwoordelijkheid.
Ik zal al mijn energie blijven geb-
ruiken om het vertrouwen van 
de lezers te blijven verdienen. 
Dit jaar is een nieuw hoofdstuk 
begonnen in de geschiedenis 
van de ‘t Civielkes. Door werk, 
cultuur en onderwijs zullen we 
een betere toekomst smeden

voor de ‘t Civielkes waarin zev-
er en controverse zij aan zij tot 
betere literatuur zullen leiden 
voor elke student.

Sanne: T*ot slot nog een vraag 
om dit alles af te sluiten: liever 
een gat in uw schoen, of een 
schoen in uw gat?

Hanne: Dit is een vraag dit ik niet 
correct zal kunnen beantwoor-
den, ik verwijs u door naar Ducas 
Lerveaux. 

Sanne: Bedankt voor dit interview 

Hanne: Wie leest er deze zever?

Sanne: Geen idee 
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Advertorial - Bain

Advertorial

wereldspeler in de chocolade-industrie, de merger van twee bedrijven 
ondersteund in Parijs en de transformatie van een telecom bedrijf in goede banen ge-
leid in Londen. Als ingenieur heb je de capaciteit om over elk onderwerp snel de 
nodige diepte te verwerven en jouw kennis te vertalen naar praktische aanbevelingen.

Natuurlijk sta je nooit alleen voor deze boeiende uitdagingen. Je werkt intensief 
samen met een team van gepassioneerde, resultaatgerichte, en intelligente
collega’s. Ook coaching is een belangrijk aspect dat niet vergeten wordt! Het team-
work gecombineerd met een uitgebreid pakket aan trainingen staat garant voor 
een steile leercurve. Bovendien wordt je ondersteund door een mentor die ervoor 
zorgt dat deze continue groeicurve aanhoudt gedurende jouw volledige carrière bij 
Bain en op die manier borg staat voor jouw professioneel succes. Zo doe je als pas
 afgestudeerd ingenieur reeds van bij het begin veel ervaring van onschatbare waarde op.

Naast het harde werken – we moeten er niet flauw over doen – is er natuurlijk ook 
plaats voor plezier. Het gebeurt regelmatig dat je vrijdagavond iets gaat drink-
en met collega’s. Elk jaar worden er bovendien enkele evenementen georganiseerd 
voor het gehele Brusselse kantoor (vb. Het Summer Event) of zelfs globaal voor alle 55 
kantoren wereldwijd. Van dit laatste is de jaarlijkse ‘Bain World Cup’ het mooiste voorbeeld: 
kantoren uit alle hoeken van de wereld nemen het tegen elkaar op in verschillende sporten.

Indien je interesse hebt in strategy consulting en graag met gepassioneerde mensen wil 
samenwerken, neem dan zeker deel aan één van onze events of neem een kijkje op www.
bain.com.
Hopelijk tot snel!
Pieter – Burgerlijk Ingenieur Ugent en Associate Consultant bij Bain sinds Oktober 2016

Op zoek naar een job met impact? Wil je 
samen met een team  het verschil maken?
 Dan ben je bij Bain & Company aan het  
juiste adres. Naast een sterke cultuur bieden
we jou een gevarieerdeen uitdagende job
met veel doorgroeimogelijkheden.

Bij Bain werken we elke dag aan belangrijke
strategische projecten voor ’s werelds grootste
bedrijven in alle sectoren. Zo heb ik  
het afgelopen jaar o.a.  en nieuwe supply 
chain strategie helpen uitbouwen voor een
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Advertorial - ExxonMobil
Dag VTK’ers!
De eerste helft van dit semester is inmiddels al gepasseerd. Voor de meesten van jullie 
wil dit zeggen datde laatste projecten op z’n einde lopen, dat de examens van juni naderen 
of de deadline van jullie masterproef snel dichtbij komt. Voor sommigen van jullie ech-
ter, zijn het jammer genoeg de laatste maanden van jullie studiecarrière op de universite-
it van Gent. Voor die mensen is de kans bijzonder groot dat jullie volop bezig zijn met de 
zoektocht naar een toffe, uitdagende job. Misschien zit ExxonMobil wel tussen jullie opties?

Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben Jeffrey en ik werk inmiddels 9 maand als con-
tact ingenieur op de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Ik herinner mezelf de 
eerste werkdag nog bijzonder goed: als nieuwe jonge ingenieur, zenuwachtig en min of 
meer ontwetend wat me te wachten stond op deze grote petrochemische plant. Maar dat 
gevoel is diezelfde dag nog weggegaan. Ik kwam in een jonge, dynamische groep terecht,
met mensen die zichzelf niet zo lang geleden op dezelfde plaats bevonden als
ik. En de klik was er meteen.

Nu we inmiddels 9 maand later zijn, kan ik met een glimlach terugkijken op deze periode. 
ExxonMobil is een bedrijf waar er bijzonder veel geïnvesteerd wordt in zijn jonge ingenieurs. 
In de eerste jaren worden er een hele reeks aan trainingen voorzien voor de nieuwkomers. Ook 
krijg je als jonge ingenieur snel meer en meer verantwoordelijkheid, waarbij je de kans krijgt 
om zelf impact te hebben op het gebeuren in de plant. Hierin word je uiteraard begeleid 
door jouw supervisor, die daar meer ervaring in heeft. Het feit dat het team van supervisors 
zelf nog vrij jong is, zorgt ervoor dat alles erg vertrouwd aanvoelt en dit leidt bijna altijd tot 
een sterke band. Binnen ExxonMobil werken we steeds als team, waardoor je er nooit alleen 
voorstaat om de dagelijkse problemen aan te pakken. Dat vind ik echt een enorm pluspunt.

Wat ik zelf ook ontzettend interessant vind aan ExxonMobil, is het job-rotatie systeem. Dit 
wil zeggen dat je binnenkomt als contact ingenieur voor een specifieke unit, maar na een 
bepaalde periode dan wordt doorgeschoven richting een andere functie. Op die manier leer 
je de volledige raffindarij kennen, door steeds nieuwe uitdagingen te krijgen en telkens ter-
echt te komen in een nieuw team. ExxonMobil neemt jonge ingenieurs niet enkel aan voor 
een specifieke functie, maar biedt hen een volledige en boeiende carrière aan als ingenieur. 

Indien je geïnteresseerd bent om zelf een carrière 
te  starten bij ExxonMobil, bekijk zeker eens onze 
website (careers.exxonmobil.com) of indien je vra-
gen hebt, stuur me gerust een mailtje naar jeffrey.de-
cock@exxonmobil.com. En wie weet zien we elkaar 
binnenkort!
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Na de rectorverkiezingen vorig jaar, de studentverkiezingen hun beurt! Om de twee jaar vinden er verkiezin-
gen plaats voor de faculteitsraad, de Raad van Bestuur en de Sociale Raad. Voor deze bestuursorganen komen 
er telkens heel wat studenten op ze hebben jouw stem nodig. Om de verkiezingen te promoten, zullen FRiS en 
de Gentse Studentenraad allerlei acties op poten zetten om jullie aandacht op de verkiezingen te vestigen. Hou 
dus zeker in de gaten wat er gaande is in de hal van de Plateau en Zwijnaarde! Stemmers worden beloond! 
We beloven alvast dat er
maar één stemronde zal plaatsvinden.

Wanneer? maandag 7 mei t.e.m vrijdag 9 mei (12u)
Hoe? via verkiezingen.ugent.be

Mocht je je in de tussentijd nog steeds afvragen wat Deborah Leemans in godsnaam 
met de StuVer-verkiezingen te maken heeft, dan is het antwoord simpelweg: niks. Het is 
gewoon een platte manier om je aandacht te trekken en mijn artikel te lezen.

Maar back to business: Wat doen die raden nu? Hieronder leggen we het kort even uit: 

Faculteitsraad
De faculteitsraad staat in voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Hier worden 
beslissingen genomen over het aanstellen van lesgevers en worden adviezen voor de 
universiteit opgesteld (bv. invoeren van toelatingsvoorwaarden) en nog andere soort-
gelijke activiteiten. De studentenvertegenwoordigers verdedigen hier jouw mening over 
alle zaken die op facultair niveau beslist worden. Met fierheid kunnen we zeggen dat 
met 23 kandidaten voor 16 zetels, het zeker een mooie verkiezing zal worden!
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Sociale Raad (SoRa)
De Sociale Raad adviseert de Raad van Bestuur van de UGent over alle sociale zaken. De regelgeving binnen de 
homes, de egels van studentenverenigingen, etc. komen hier allemaal aan bod. De helft van deze raad bestaat 
uit studenten en daarnaast zit hier de directeur Onderwijsaangelegenheden, de directeur studentenvoorzienin-
gen, afgevaardigden van de vakbonden en een regeringscommissaris.

Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur is hét centrale bestuursorgaan van onze universiteit. Hier worden 
alle uiteindelijke beslissingen genomen. Alle eindbeslissingen inzake onderwijs, per-
soneel, de miljoenenbegroting etc. komen hier op tafel. Hier zetelen naast vier
studentenvertegenwoordigers ook nog de rector en vicerector, vertegenwoordigers van 
de politieke partijen, een regeringscommissaris...

Wist je dat...
Onze FEA al jaren een student aflevert voor de Raad van Bestuur? Van 2004 t.e.m. 2008 
en van 2010 t.e.m. vandaag heeft er steeds een ingenieursstudent in de RvB gezeteld. 
Ook voor komende twee jaar is er hopelijk betrokkenheid in dit hoogste bestuursor-
gaan door Michiel Haegeman (FEA), die als opvolger, met Stijn Adams (FPPW) een 
team vormt.

Met interessante bedenkingen, problemen, vragen… kan je altijd terecht bij een StuVer, 
op een FRiS vergadering of op fris@vtk.ugent.be. Like onze facebookpagina!
https://www.facebook.com/FEA.FRIS/ of hou fris.ugent.be in de gaten! Zelf interesse 
om Student Vertegenwoordiger te worden? Kom gerust naar de FRiS-vergaderingen. 
Iedereen is welkom!
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Bij sommigen zal EBEC Challenge misschien bekend in de oren klinken, bij anderen zal 
het maar een onbekende afkorting zijn. EBEC is een jaarlijkse ingenieurscompetitie die 
wij, met onze Local BEST Group organiseren. 

Om te kunnen deelnemen aan deze Benelux ronde, hadden de deelnemers al succes-
vol de lokale ronde van hun faculteit doorstaan. Groepen van Erlangentot Louvain-
la-neuve, noem maar op. Ze kwamen van overal! De twee groepen van Gent waren 
er natuurlijk ook bij. Voor het team van de Team Design rondes was het eigenlijk nog 
specialer, zij hadden de voorrondes in de Plateau succesvol doorstaan en dan de lokale 
ronde in het UFO gewonnen.  De opdrachten van de Team Design competitie waren 
meer bedoeld om de creatieve geest van de deelnemers te triggeren. Bruggen bouwen, 
kranen ontwerpen,…. Terwijl de Case studies meer gericht waren op het nadenken over 
de toekomst, nieuwe transportmogelijkheden uitvinden etc. 

Op 1 april was het zover. De Benelux ronde 
van onze jaarlijkse ingenieurscompetitie 
ging van start. Onze social responsible, Jo-
hannes, verwelkomde de deelnemers stuk 
voor stuk met open armen. Dit was de start 
van een superleuk driedaags evenement.
Voor diegene die dus al denken “Oohn drie da-
gen een wedstrijd, hoe saai moet dat zijn?” : ik 
heb al een antwoord voor jullie klaar. EBEC Chal-
lenge Benelux is veel meer dan dat en anderen 
die aanwezig waren zullen dat zeker bevestigen. 

Op de eerste avond had Johannes een originele 
quiz voorbereid. Alle teams werden even door 
elkaar gegooid en zo leerden de deelnemers elkaar 
kennen. Eens de quiz gedaan was, was het tijd om 
met z’n allen naar Hostel Uppelink te trekken en 
te genieten van enkele uurtjes nachtrust, al had-
den wij wel de pech dat sommigen op de kamer 
de gewoonte hadden om nogal luid te snurken 
Daar ging onze nachtrust….
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Dag 2 brak aan en we gingen weer van start met presentaties door Youri, die verant-
woordelijk was voor de onderwerpen. Daarna konden de deelnemers er weer helemaal 
invliegen. Eten blijft natuurlijk ook heel belangrijk. Onze food responsible Luna zorgde 
voor evenwichtige coffee breaks en overheerlijke maaltijden. Van braadworsten tot chil-
li con carne, niets was te hoog gegrepen haar. Als avondactiviteit stond er een city rally 
op het programma. Met enkele pintjes in de hand vertrokken de deelnemers voor een 
wandeling door het historische stadscentrum. Vriendschappen werden gesmeed en er 
werd veel gelachen. Weer een geslaagde avond. 

En ja, ook op dag 3 gingen we weer met dezelfde routine van start. Deze dag zou alles 
bepalen voor de deelnemers. We hadden voor team design de NMBS te gast en voor de 
case study was dit Greenfish, een consultancy bedrijf die zich vooral bezighoudt met 
duurzame ingenieurswetenschappen. Op de closing ceremonie was het eindelijk zover. 
De winnaars werden bekend gemaakt. Een welverdiende proficiat aan Leuven en Lou-
vain-la-neuve die tot winnaars van het evenement werden gekroond. 

Zowel wij als de deelnemers hebben ons heel erg geamuseerd. Hopelijk zien we volgend 
jaar even enthousiaste teams. Dus ik zou zeggen: wees niet bang, ga er gewoon voor en 
misschien ben jij volgend jaar de winnaar van dit toffe evenement! 

Vele groeten, Margot aka Gootje. 
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IAESTE
Ghent

Gegroet burgies.
 De paasvakantie is achter de rug en de nakende examens beginnen misschien al wat 
invloed uit te oefenen op de indeling van je vrije tijd. Toch zullen wij met IAESTE 
vooral vooruitblikken op wat je ná deze periode te wachten staat: stages, summer re-
ception en meer!

Terugblik: IAESTE Talks
Op donderdag 29 maart werd auditorium Oehoe opgeschrikt door een stormloop 
van nieuwsgierigen die zich wilden informeren over Artificial Intelligence en het 
ITER-kernfusie project in Zuid-Frankrijk. Als IAESTE zijnde kunnen we enkel vol 
tevredenheid terugblikken op deze geslaagde avond, waar de opkomst stukken groter 
was dan de voorgaande editie. Op naar volgend jaar!
Exchange Platform (EP) stages
Een zomer technische ervaring opdoen in Japan, Colombia, Macedonië,
Noorwegen of één van de 80 andere IAESTE-landen. Iets voor jou? Take
the leap of faith! Check de IAESTE-wereldkaart hieronder ter inspiratie.
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De stages voor Belgische studenten zijn ondertussen grotendeels uitgedeeld. Er bestaat 
echter zoiets als het Exchange Platform, een online platform waar het hele jaar door 
stages beschikbaar worden gesteld aan studenten over de hele wereld. Surf naar www.
iaeste.net, maak een account aan en zoek de stage die jou het meeste aanspreekt. Het 
loont zeker de moeite om dit platform goed in de gaten te houden, aangezien er weke-
lijks nieuwe stages toegevoegd
worden. Alle informatie over hoe je moet appliqueren is te vinden op www.iaeste.be/
how-apply/exchange- platform.

IAESTE huurt jouw kot deze zomer! 
Staat je kot leeg gedurende de maanden juni, juli, augustus en/of september en vind je 
het zonde om hiervoor te betalen? Dan hebben wij de oplossing! Via IAESTE kan jij 
je kot deze zomer onderverhuren aan een internationale stagiair(e). Het enige wat je 
voorlopig moet doen is onze online form invullen (https://goo.gl/forms/FDLuA9t0b-
Gn3Bz1w1, succes met het overtypen van deze URL,of gebruik de QR-code). Indien je 
nog met vragen zit, aarzel niet om een mailtje te sturen naar iaeste.housing@vtk.ugent.
be.

Summer Reception
Zoals elke zomer is Gent in de periode juni-september gevuld met internationale 
IAESTE-stagiaires. Naar goeie traditie proberen we al deze enthousiaste individuen te 
entertainen met allerhande evenementen om hun verblijf in Gent onvergetelijk te mak-
en. Dit mag weinig relevant lijken voor jullie, but that’s where you’re wrong! Op onze 
evenementen verwelkomen we graag VTK-leden, om collectief van de internationale 
spirit te genieten en tegelijk constructieve stappen te zetten in het oplossen van de uit-
dagende puzzel genaamd de wereldvrede.
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Wistjedatjes!
SNOTTER SNIK SNUIT, DE LAATSTE WISTJEDATJES zIJN WEER UIT. WEES ECHTER 
NIET GETREURD, VOOR DEZE LAATSTE KEER GEEF IK ER OPNIEUW EEN DIKKE 
FERME LAP OP. JE KENT HET WEL, ZO’N LAP DIE ZE AL EENS BIJ DE AMADEUS 
OP UW BORD DURVEN SMIJTEN, ZO’N FERME LAP ZAL HET ZIJN. AL IS HET 
MAAR OM DE LES TE VERSTOREN, AL IS HET MAAR OM JE BREIN ACTIEF 
TE HOUDEN, AL IS HET MAAR OM GEWOON WAT PAGINA’S OP TE VULLEN 
IN ’T CIVIELKE, DE WISTEJDATJES ZULLEN ER ALTIJD VOOR JE ZIJN!! x’jes

… identieke eeneiige tweelingen geen gelijke vingeraf-
drukken hebben? Zoals we allen ongetwijfeld nog wel
weten uit de lessen biologie, ontstaan eeneiige tweelingen uit
hetzelfde Zygote. Aangezien die tweelingen uit
hetzelfde ei ontstaan, delen ze gelijkaardige 
DNA, waardoor het geloof ontstaat dat hun
vingerafdrukken dus ook identiek zijn. Dit is echter niet het
geval. De vormen waaruit je vingerafdruk bestaat, worden
gevormd tijdens de vijfde maand van de zwangerschap
hetgeen hangt af van de omgeving, zoals de groei van de
botten, de druk in de baarmoeder en het vruchtwater.
Hierdoor ontwikkelen de eeneiige tweelingen minieme
verschillen in hun vingers. Deze verschillen worden echter
enkel opgemerkt door expert; bij een huis-tuin- keuken-DNA-
test zijn ze nagenoeg identiek.

… het eerste Engelse geprinte boek eigenlijk Vlaemsch
was? William Caxton, zoals je kan vermoeden een
Engelsman, was de eerste van zijn landgenoten die leerde
een drukpers leende  te gebruiken. ‘The Recuyell of the Historyes
of Troye’ was zijn eerste gedrukte boek en tevens het
eerste gedrukte boek in het Engels. De tekst is een
recuyell, of een compilatie, voor de ongecultiveerde
zwijnen onder ons. Die handelt over de Trojaanse Oorlogen
geschreven door Raoul Lefèvre (een Fransman dan nog).
De vertaling naar het Engels werd uitgevoerd door Caxton
zelf, maar het drukken gebeurde in Brugge
of in Gent. Hun eigen boeken drukken, zelfs dat kunnen
die brexitters niet.

WIST JE DAT...



… de papiertjes in de gelukskoekjes niet meegebakken worden
met de koekjes zelf? Gelukskoekjes, we kennen ze allemaal wel
ergens van. Het zijn zo van die koekjes die acteurs in een
Amerikaanse romantische komedie eten om hun lot te kunnen
voorspellen en ra ra ra, de spreuk in het koekjes blijkt wel gans
toevallig toepasbaar te zijn op het vergankelijke lot van de
nimmer lelijke acteur of actrice. Soit, we wijken af. De koekjes
zelf worden eerst in cirkels gebakken. Wanneer ze uit de oven
komen, wordt het papiertje om het koekje gelegd en wordt het
nog warme zachte deeg samengevouwen tot de alombekende
vorm. Mijn favoriete spreuk in een gelukskoekje? Bloemen
scheiden het gras in de tuin. Pipi is geel en kaka is bruin.

…katten jou als hun territorium kunnen
beschouwen? Dit is zeker het geval wanneer een kat
tegen jou komt wrijven met zijn hoofd. Aan elke
kant van zijn hoofd, rond zijn staart, genitaliën en
voorpoten heeft een kat geurklieren die hij gebruikt
om zijn territorium af te bakenen. Dus ook wanneer
hij tegen jou wrijft en hij jou dus als territorium
beschouwt. Still a better love story than Fifty Shades
of Grey though…
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… - 40° zowel gelijk is in de schaal Fahrenheit als Celsius? Op zich is dit
geen verbluffend weetje indien je de schaalverhouding hierachter kent.
Weze F het aantal graden in Fahrenheit en C het aantal graden in Celsius.
De conversie leert ons dat F = 1.8*C+32. Indien we deze toch-wel- WiBa-
waardige-vergelijking oplossen, zien we dat de F = C voor F = C = - 40°;
fascinerend toch die wiskunde. Wat die foto van die eeneiige identieke
tweeling daar dan bij doet? Omdat ik het niet kon laten en het toch wel
stiekem op mijn bucket list staat om het eens met een eeneiige tweeling
te doen hihi xxx

WIST JE DAT...





Dankwoord

Dankwoord

Snif snif, het is zover! De allerlaatste 
dankwoord op de allerlaatste pagina van 
het allerlaatste ‘t Civielke van dit jaar! We 
willen al onze werknemers bedanken! 
Zij die schrijven en zij die verbeteren. En 
we bedanken vooral jullie lezers! Zonder 
jullie hebben we niemand die onze rom-
mel wilt lezen!!!

Bedankt Laurens, voor je weeral mind 
blowing wistjesdatjes.

Merci Fran, voor je leuke, interessante 
tips om deze blok te overleven!

Dank je Reneetje, de sterren stonden 
voor onze horoscoop ook weer goed! 

Bedankt Maarten.

Muchos gracias, Kaat voor je Lustrum- 
artikel! 

Veel lof naar Hanne, voor je artikel over 
liften en je prachtige interviews.

En last but not least, een dikke dank je 
wel aan Ruben voor je muzikaal oor!

Laten we ook even trots zijn op die 5 ’t 
Civielkes die we dit jaar geproduceerd 
hebben! Ann-Sophie en Lucas zijn blij 
dat we dit jaar jullie Perzikken mochten 
zijn!

Xxxx we out *drops mic*



PERS OUT


