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“Constant in die WhatsApp gaat het over 
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Het wordt alweer 
vroeger donker, de 

temperaturen buiten zijn ferm 
gezakt, kersttruien worden

weer boven gehaald en in iedere 
handelszaak of winkel weergalmt Mariah 

Carey door de boxen. 

Dit kan maar een ding betekenen: de blokperiode 
komt er aan. Dat en kerstmis natuurlijk, de leuke

zaken in het leven mogen we uiteraard ook niet 
vergeten.

Terwijl menig student zich (eindelijk) over zijn boeken 
buigt en heimelijk terugdenkt aan de drukte van de 

Overpoort, kunnen we met VTK terugblikken op een pracht 
van een semester: onze toekomst is verzekerd door de 

nieuwe lading gemotiveerde commilitones, de voorbije 
editie van het Galabal der Ingenieurs legendarisch noemen 

is een redelijk ferme understatement (iets wat het weekendje 
nakateren kan bevestigen), en we hebben weer bewezen de 

sportiefste faculteit van de UGent te zijn door onze overwinning 
op het IFT. 

Maar ook de toekomst heeft heel wat schoons in petto, want in 
het tweede semester zal het honderdjarig bestaan van VTK nog 

meer in de verf gezet worden tijdens onze lustrumweek. Wat het 
juist allemaal zal inhouden, hou ik voorlopig nog even voor mezelf. 

Geloof me maar dat het meer dan de moeite zal zijn.

Persoonlijk vind ik de eindejaarsperiode steeds een enorm 
stressvolle periode. Niet door de examens alleen, maar ook 

door alle kerstfeestjes, secret santas en het kopen van d e 
cadeautjes dat daarmee gepaard gaat. Het zal naar alle 

waarschijnlijkheid aan mij liggen, ik ben gewoon
immens slecht in cadeaus kopen en verzinnen. Bij 

deze voor iedereen die van mij een cadeau zou
krijgen: alvast mijn excuses! Jammer dat mijn 

familie dit blad niet leest, ze zouden veel 
hebben aan deze boodschap.
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Praeses Praat
Met dat we 
als burgies 

en archies 
tijdens de 

examenperiode toch 
wel durven vergeten 

dat de wereld groter is dan 
onze bureau, heb ik alvast een voorstel: 

mochten we een lading sneeuw  te 
zien krijgen in ons Belgenlandje, nodig 

ik jullie bij deze graag allemaal uit voor een heus 
sneeuwballengevecht op het Sint-Pietersplein. Zo zijn 
we toch verzekerd van de broodnodige ontspanning en 
sociaal contact tijdens de komende donkere periode 
(letterlijk).

Dan kan ik het laatste voorwoordje van 2022 enkel nog 
maar afsluiten met jullie allemaal enorm veel succes te 
wensen met de komende examens en geniet ten volle van 
de feestdagen.

Tot volgend jaar!
Tim

Praeses 2022-’23

7 



Pr
ae

se
s 

Pr
aa

t Dag liefste 
kerstballetjes,

Na al die koude 
dagen wordt het wel eens 

tijd om ‘t Kerstcivielke boven 
te halen. Voor de meesten de 

gezelligste tijd van het jaar als     
we even niet aan de blok denken. Hier geven 

we je de ultieme survivalgids om de blok tijdens 
de kerstdagen door te komen en leggen we je uit hoe 

je je kot op een creatieve manier kunt inkleden met 
kerstdecoratie. 

Neem je dekentje er maar bij en ontdek welke kerstfilm 
er het beste bij je past. Ontdek samen met je huisdieren in 

kerstthema of je liever een romantische film kijkt, of toch 
een klassieke familiefilm. Ben je toch meer fan van drama? 

Lees dan zeker verder, want we vertellen de slechtste 
familiedinerverhalen in een notendop. 

Spreek niet over Kerstmis zonder een heerlijk kerstdiner. Je 
hebt niet altijd een groot budget als student dus we voorzien 

heerlijke, originele en budgetvriendelijke receptjes. Het gaat 
van eenvoudige zandkoekjes tot de gekste kerst-burgers. Vind 

je een feestelijk kerstdiner wat té chique? Dan brengt ‘Koken met 
Cara Pils’ je wel wat verder met een heerlijke ma-cara-oni of een 

carabonara.

Heb jij ooit wel eens last van noden die maar niet vervuld raken? Heb 
je het gevoel dat je partner een te klein libido heeft voor jou? Lees dan 

zeker onze review van de Satisfyer Pro 2! Getest en goedgekeurd door 
onze bloedeigen Kerstvrouw.

Als je je kot al helemaal in kerstsferen wil brengen, aarzel dan niet om 
onze mooie, DIY-kerstversieringen te bekijken. Zo kan je de 

volgende keer echt eens goed scoren als je een date mee naar 
kot neemt.

Er is één logistieker die graag rijdt. Vroeger was 
dat op Amaryllis, nu op Deborah. Wie is ze? 

Wat doet ze? Vanwaar komt ze? Ontdek het 
allemaal in dit ‘t Civielke.
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Praeses Praat

Word jij ook altijd 
helemaal warm van 

glühwein, Jägermeister 
en Flügel? Wij hebben 

voor jullie uitgezocht welke de beste 
en mooiste kerstmarkten zijn in België. 

Spoiler Alert: De allermooiste heet niet voor 
niets ‘De Parel van Brabant’.

Geniet van dit gezellig ‘t Civielke en all I want for 
Christmas is you op de volgende Creatieve Avond. 

Vele kerstknuffels,

De redactie

9 



Een onbeantwoorde liefde

Nu het semester bijna ten einde komt, 
vertel ik graag nog eens een van mijn favoriete 
verhaaltjes over deze periode. Zoals al mijn 
legendarische verhalen, wordt deze het best 
ervaren voorgelezen door je grootvader, voor 
de open haard op kerstavond, als je met heel 
de familie lekker knus onder een dekentje zit.

Het is een episch verhaal vol liefde, romantiek 
en dalende pH-waarden. We bevinden ons op 
een goliarde, of het nu met cava, shotjes of 
plateau’s van sport te doen was, dat weet ik 
niet meer. Wat ik wel nog weet is dat het weer 
een fucking litte goliarde was…

Het begon zoals elke andere goliarde. Ik 
kwam daar toegestuikt om 21:08 stipt. Acht 
minuten te laat, want ja, ik ben niet zo goed 
in het plannen van m’n leven. M’n gloednieuw 
lint hing mooi over mijn rechterschouder. Ja, 
ik voelde me zeker wel superieur. Vervolgens 
ging ik als een trouwe boitter naar 
die knapperds van Feest om mijn 
gratis bonnetje te ontvangen. 
Een piepje en een knipoogje 
naar die schone Cantor, en ik 
had alweer bespaard op bier 
deze week. Zo eenvoudig is het. 
Moest iedereen nu eens gewoon 
naar de goliardes komen, de 
crisis zou rap voorbij zijn.

Ondertussen was ik er al een 
dik uur stevig ingevlogen. Ik had 
naar gewoonte weer een dikke 
knuffel aan mijn grote idool, Stef 
Wouters, gegeven, en de sfeer 
zat goed. Hier en daar zag ik 

alweer een paar mede-
ex-schachten passeren 
en daarvan gaat mijn 
hartje natuurlijk altijd 

een stuk sneller slaan. Na het nodige – en bij 
sommigen, heel innige – begroeten van al die 
sprankelende, nieuwe commilito’s, dompelde 
ik mij weer onder in het talrijke gamma aan 
shotjes; Fireball, en euh, ja, vooral Fireball 
eigenlijk.

Natuurlijk, met al die alcohol, begint dat 
nogal te werken op uw blaas. Die van mij 
is van nature al klein, dus ik voelde hem 
al aankomen. Onderweg naar de meest 
welriekende wc’s van de gehele Toverpoort, 
kwam ik eerst een paar eerstejaars tegen. 
Wat fijn om zoveel nieuwe gezichten te zien. 

Vol leven en zo naïef, wat is dat 
eerste jaar aan ‘t unief toch mooi. Je 
bent zo vrij, zo zonder zorgen, denkt 
dat je gerust nog alles kan inhalen in 
de blok. Maar goed, die tijd ligt al heel 
lang achter mij, en voor het hier te 
melancholisch wordt, zal ik eerst het 
verhaal verder vertellen.

Na m’n zoveelste toiletbezoek 
zette die DJ toch wel geen epische 
lindyhop-schijf op zeker? Dat was 
natuurlijk dansen/bouncen geblazen! 
Toen ik in het midden van mijn 
Charleston wou overschakelen naar 
een Butterfly, zag ik daar toch wel niet 
weer die ene commilito muilen met 
die ene eerstejaars. Dat verbaasde 
natuurlijk niemand meer, die twee 
waren precies onafscheidelijk, allez, 
toch volgens wat ik van hem hoor. 

Ik na een shotje 
Fireball

The man, the myth, the 
legend: Stef Wouters
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Constant in die WhatsApp gaat het over haar, 
maar echt constant, hé! GDPR-gewijs mag ik 
die screenshots hier natuurlijk niet inzetten, 
maar vraag het maar gerust aan de lading 
versgedoopten van dit jaar, ze zullen gerust 
kunnen beamen wat ik hier zeg. 

Anyway, ik had de She-He-Goes nog maar 
juist ingezet, of mijn deltabon viel. Nu moest 
ik hem toch weer oprapen zeker? Toen ik 
mij bukte, viel plots ook mijn frank. Had ik 
niet ergens horen waaien dat die obsessie 
helemaal niet wederzijds was? Dat zij eigenlijk 
helemaal niets van hem moet hebben? 
Alhoewel, die ene keer op dat Galabal zei 
ze wel dat ze hem een leuke vond, maar dat 
klonk nogal redelijk geforceerd. Ik was ook 
wel goed zat, dus dat zal er ook wel voor iets 
tussen zitten. Ik geloof sowieso eigenlijk veel 
liever Peters en Meters dan kindjes op dat 
vlak. Als jonge en onbezonnen eerstejaars 
weet je vaak niet wat je wil, gelukkig weten je 
Peters en Meters dat voor jou. Als zij zeggen 
dat je het niet wilt, dan is het zo. 

Ja, toen begon ik wel te denken. Ik had het al 
veel gehoord, dit kon niet meer een gerucht 
zijn. Bovendien, zo’n overvloed aan liefde 
dat zij krijgt, dat is ook niet gezond, hé. Het 
is als verdrinken in de zee, hoeveel je ook 

maar slikt, je kan nooit genoeg slikken, en 
uiteindelijk sterf je aan teveel geslik. Allez, iets 
in die aard, ik ben nooit echt goed geweest 
met metaforen.
 
Neen, liefde is iets heel gevaarlijks. Daar 
doe ik ook niet meer aan mee. Dit jaar doe 
ik enkel aan studies en aan VTK. Het is het 
jaar van ‘de voet op de bal’, zoals mijn vader 
vroeger altijd zei. Zoals een middenvelder die 
het speelveld aftuurt, wachtend op de juiste 
kans, tactisch rondkijken. Zijn voet rust op 
de bal, maar hij onderneemt geen actie. Mijn 
vader was precies toch een beetje beter in 
metaforen.

Bon, wat was het punt weer van dit verhaal? 
Ah ja: Bier is lekker, kom naar de goliardes, 
iets over voetballen, als iemand weet hoe het 
nu zit tussen die twee mag je altijd een mailtje 
sturen naar communicatie@vtk.ugent.be, 
gelukkig nieuwjaar, m’n vader is een wijs 
man, succes met de blok, zalige kerstfeesten, 
proef zeker eens de Fireball en kom naar de 
VTK-show.

Welgemeende kusjes,
43  out

De oogjes van Feest

Wanneer de DJ die gekke pokoe 
lindyhop speelt en ik eindelijk 
mag beginnen met bouncen
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Voorstelling van Deborah , 
ons nieuw praesidiumlid.

Op zondag 06/11 mocht de VTK haar kersverse 40ste 
praesidiumlid verwelkomen. Van heden af aan zal 
Deborah ons vergezellen als 3de logistieker van de 
prestigieuze VTK Gent vzw. Het was een regenachtige 
dag . Omstreeks 14u vertrokken Seppe en ik, uw 
favoriete logistiekjes, op roadtrip naar Uterecht. De rit 
was lang en teringsaai, tot het punt dat zelf papaweg 
geen soelaas meer kon bieden. Doch, we zijn een 
gebouw gepasseerd dat op tetten lijkt, wat de verveling 
even deed ophouden vooraleer deze weer onverbiddelijk 
toesloeg. Ik wou hier nog een foto van nemen maar was 
te laat. Dus u zal mij op mijn woord moeten geloven. 2 
Red Bulls en 1 verkeerde autostrade afrit later zijn we 
dan uiteindelijk aangekomen in Uterecht. We groetten 
Dennis, wie Deborah haar verhuis naar Gent geregeld 
had, en hij ging ze dan uiteindelijk halen. O wat was ze 
prachtig.  Zowel Kloek als elegant. Zowel krachtig als 
fijn. Zowel ervaren als jong. En ondanks haar massieve 
lijf nog altijd snel. Seppe en ik lieten onze ogen heen 

en weer scannen over haar volmaakte lichaam en we konden niet stoppen met denken aan al 
die mooie tijd die ons met haar te wachten stond. Dennis stelde gretig voor dat we Deborah 
eens zouden uittesten. Ondanks haar jarenlange ervaring in het vak voelde ze nog aan alsof 
we de eerste waren die er op zaten. We waren direct verkocht. Na wat onderhandelen over de 
prijs hebben we ze dan maar vlug in het laadruim van onze camionette gestoken. De terugweg 
was al een stuk aangenamer dan de heenweg. Het was gestopt met regenen en we konden 
in gedachten wegkwijnen naar al Deborah haar volmaakte rondingen, haar gigantisch volume 
en haar 2 dikke batterijen. Onderweg zijn we gestopt bij 
een McDonlad’ s. We hebben gemerkt dat de hamburgers 
in Nederland 30 cent duurder zijn dan hier, dus een klein 
kneukeltje voor Mc Donalds om ons eten zo goedkoop te 
houden. Eenmaal aangekomen in Gent was het al laat en 
donker. Ik nam afscheid van Seppe. Na nog een snel en 
heftig ritje op Deborah heb ik haar een goede nachtrust 
gewenst en ging dan zelf ook slapen. We zijn nu al een 
paar weken verder en Deborah heeft zich al goed kunnen 
inwerken in ons praesidium. Er hebben al aardig wat 
mensen op gezeten en in gezeten en we zijn er allen 
laaiend enthousiast over. @Deborah, op nog een mooie 
tijd samen, we zien u graag!

Xoxo,
Roderik, VTK Logistiek
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Welke kerstfilm past het 
beste bij jou?

Op welke manier vier jij kerst?
a) Met de familie gaan eten op restaurant
b) Kerst? Nee, bedankt
c) Met vrienden uitgaan
d) Alleen met een warme chocomelk en dekentje 

Welke kerstversiering past het beste bij jou?
a) Klokken
b) Een boekje
c) Sneeuwvlok
d) Kerstbal

Welke chips zijn jouw favoriet?
a) Buggles
b) Pickles
c) Klassieke paprika en zout chips van everyday
d) Doritos

Kies een kersthit
a) All I Want for Christmas is You
b) Last Christmas
c) Jingle Bells
d) It’s The Most Wonderful Time Of The Year.

Kies een kerstdiner
a) Biefstuk in portsaus
b) Het hoeft van mij niet zo overdreven 
c) Als er maar drank is!
d) Frietjes
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Wanneer zet jij jouw kerstboom?
a) Zo snel als mogelijk, begin november
b) Ik zet geen kerstboom
c) Traditioneel: 2 weken voor kerst
d) Als het koud wordt

Hoeveel kerstcadeautjes liggen er onder de boom?
a) Te veel
b) Hoogstens 5
c) Secret Santa: voor iedereen eentje
d) Goed gevuld 

Welke traditie vind je het leukste op kerst?
a) Kersttruien
b) Kerstsokken
c) Kerstmutsen
d) Kerstpyjama’s

Welke filmgenre prefereer je?
a) Avontuur, komedie
b) Actie, thriller
c) Fantasie, drama
d) Romantiek, komedie

Welke kleur kerstballen vind je het mooiste in de kerstboom?
a) Rood
b) Goud
c) Roze
d) Mix van alle kleuren 
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RESULTATEN 
Ik heb het meeste letter...
a)Home Alone
De achtjarige Kevin McAllister wordt per ongeluk alleen thuis achtergela-
ten wanneer zijn familie op vakantie gaat naar Frankrijk. Wanneer Kevin 
zich realiseert dat hij alleen thuis is, leert hij al snel voor zichzelf te zorgen. 
Uiteindelijk moet hij het huis beschermen tegen Harry en Marv, twee 

inbrekers die van plan zijn in het huis van Kevins familie in te breken.

d)The Flight Before Christmas
Shaun’s seizoensopwinding verandert in ontzetting wanneer een 
boerderij-inval om grotere kousen voor de Flock te krijgen onbe-
doeld ertoe leidt dat Timmy vermist wordt. Kan Shaun Timmy 
terugkrijgen voordat hij het cadeau van iemand anders wordt?

c)It’s a Wonderful Life
George Bailey, een inwoner van het kleine stadje Bedford Falls, wil de 
wereld zien en grootse dingen doen. Omstandigheden en zijn eigen 
karakter dwingen hem echter in zijn geboortestadje te blijven om er 
een volgens hem, saai leven te leiden. Hij trouwt met zijn jeugdliefde 
Mary, krijgt kinderen en tracht als bankier op een sociaal bewogen 
manier het leven in Bedford Falls voor iedereen een beetje aangenamer 
te maken. Wanneer de zaken slecht beginnen te gaan en het leven hem 
niets meer te bieden heeft, wil George er een einde aan maken. Zijn 
engelbewaarder Clarence denkt daar echter anders over en toont hem 
wat er van Bedford Falls zou zijn geworden zonder zijn inzet...

b)Die Hard
De enige reden waarom de New Yorkse agent John McClane 
in Los Angeles zit, is dat hij tijdens de kerst bij zijn kinderen 
wil zijn. Hij bevindt zich op een feestje van het werk van zijn 
ex-vrouw als een stel Duitse terroristen controle over de wolken-
krabber neemt om een kluis met zeven sloten te openen. Door 
zijn verdekte positie weet hij de groep gijzelaars te ontlopen om 
zo de terroristen uit te schakelen en hun plan te saboteren.

15 



25 december 2015. Ik was dertien jaar 
en iedereen mocht bij oma gaan eten om 
Kerstmis te vieren. We waren met zeven 
volwassenen en zes kinderen. Alle kinderen 
waren nog jonger dan ik . We kwamen toe en 
zagen dat oma, zoals altijd, alweer een paar 
glaasjes ophad. Maar goed, we probeerden 
er het beste van te maken en zeiden er niks 
van. Ergens na het voorgerecht zagen we 
dat ze al bijna twee flessen wijn ophad. 
Ze wilde de tafel afruimen en viel met de 
borden in haar hand op de vaatwasser. Ik 
wist meteen dat dit niet goed ging komen 
en nam, na een gekende blik van mijn 
moeder, de andere kindjes mee naar een 
andere kamer. Ik moest iedereen afleiden 
zodat ze al het geschreeuw en smijten 
van de borden in de andere kamer niet 
hoorden. Voor de jongste kinderen was 
dit geen probleem. Dat was het mooie aan 
kinds zijn, de wereld nog niet snappen. 
Maar die periode was ik jammer genoeg al 
voorbij. Mijn zus, de tweede oudste en een 
van mijn nichtjes vroeg wat er gebeurde 

en wilden gaan kijken. Ik zei hen dat 
alles goedkwam en dat er niks speciaals 
gebeurde. Ik zei dat oma een glaasje te veel 
gedronken had en dat we niet wilden dat 
de jongere kinderen zagen hoe ze gevallen 
was omdat ze misschien iets gebroken 
had. Ik wist natuurlijk dat dit absoluut 
niet de reden was dat de kinderen in een 
aparte ruimte moesten blijven. Na een 
twintigtal minuutjes bleef het even stil. Ik 
besloot om eens te gaan kijken en liet mijn 
zus beloven dat ze niemand, waaronder 
zichzelf, buitenliet. Ik kwam binnen en zag 
iedereen rond mijn oma staan… roepen… 
wenen … breken. Ze hadden de glazen aan 
de kant gezet zodat ze er niet meer mee 
kon smijten. Ze was altijd een agressief 
persoon als ze dronk maar het was nog 
nooit zo erg geweest . De volwassenen 
riepen meteen dat ik de kamer moest 
verlaten. Maar hun geschreeuw verdween 
in mijn hoofd toen ik mijn oma zag. Ze zat 
vol schrammen, blauwe plekken en ze had 
een gebroken arm. Zo stond ze te roepen 

Kerstmissers
Iedereen kent het wel, het gevreesde kerstdiner. Je 
ziet al je neven, nichten, nonkels en tantes terug. 
Het eten is lekker en de sfeer zit goed, tot plots je 
oudere neef in zijn bord overgeeft van de drank, of 

die ene nonkel toch wel wat uitspraken doet die  
niet helemaal door de beugel kunnen. Al snel wordt 
het een hels horrorscenario, maar laten we eerlijk 
toegeven, een beetje drama is wel leuk. Dat houdt 
het leven spicy. Gelukkig hebben we voor jou drie 
zo’n verhalen samengebundeld, zodat jij niet aan 

het drama hoeft mee te doen, maar er wel van kan 
genieten.
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dat iedereen haar met rust moest laten en 
dat niemand haar ooit apprecieert. Ik stond 
genageld aan de grond tot mijn moeder 
me meesleurde naar een derde kamer 
om uit te leggen wat er ging gebeuren 
. Mijn nonkel zou haar samen met mijn 
tante naar beneden meenemen, terwijl 
ze hem probeerde te krabben en slaan. 
Daarna zouden ze haar vervoeren naar het 
ziekenhuis en verplichten om opgenomen 
te worden. Het enige probleem was dat 
we zonder haar eigen toestemming haar 
niet konden laten opgenomen worden. Zo 

gezegd, zo gedaan, ze zit in de auto en 
mijn nonkel zegt dat als ze nu niet naar het 
ziekenhuis gaat dat we haar nooit meer 
gaan bezoeken. Eindelijk geeft ze toe en 
laat ze zich opnemen. Op spoed brak ze 
het record van meeste promille in haar 
bloed ooit in het ziekenhuis geregistreerd. 
Ze belde daarna naar mijn moeder om dit 
met trots te vertellen. Iedereen ging daarna 
naar huis en wiens maag het aankon, at 
thuis nog iets. We hebben er nooit meer 
over gepraat daarna.

Dit verhaal speelt zich af lang, lang 
gelden, jaren voor ik zelfs maar geboren 
was en zelfs mijn mama nog jong was 
(ja, blijkbaar is dit ooit zo geweest). Mijn 
mama was net oud genoeg om van mijn 
oma voor de eerste keer verantwoordelijk 
te mogen zijn voor de tafelversiering op 
kerstavond – lees: 25 jaar ofzo. Ze had zich 
de laatste week kapotgezwoegd en was 
op zoek gegaan naar een mooi tafellaken, 
overlopers, matjes, prullaria voor op tafel, 
… je kan het zo zot nog niet verzinnen of 
ze had het ergens gevonden. 24 december 
zouden de gasten komen, dus de dag 
ervoor had ze alles al klaar gezet en hadden 
ze met het gezin rond de salontafel gegeten 
zodat er niks met de tafelversiering zou 
kunnen gebeuren voor de rest van de 
familie er was. Je kan je wel voorstellen 
hoe blij ze was met alle complimenten 
die ze die avond kreeg. Waar niemand op 
gerekend had was haar jongere neefje 

dat dat jaar net 16 was geworden en dus 
voor het eerst met de volwassenen mee 
wijn mocht drinken tijdens het eten. Trots 
omdat hij op dat moment de jongste pruts 
was in de familie en hij EINDELIJK ook 
mee mocht drinken genoot hij ten volle 
van de gelegenheid. Waar hij echter niet op 
had gerekend was mijn opa. Mijn opa kon 
er immers absoluut niet tegen als er lege 
glazen op tafel stonden, dat zou betekenen 
dat hij een slechte gastheer was. Dus 
zorgde hij er altijd voor dat alle glazen op 
elk moment gevuld waren, zonder iets te 
zeggen tegen de eigenaars van de glazen. 
Nu weet ik niet wat jullie nog weten van 
wat jullie allemaal hebben uitgestoken als 
16-jarige op feestjes, maar probeer je eens 
voor te stellen wat er gebeurd zou zijn als je 
een glas alcohol had dat op magische wijze 
altijd vol was… Inderdaad… Problemen. 
Mama’s neefje ging meer en meer zwaaien 
op zijn stoel en rond het hoofdgerecht 
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heeft hij in zijn bord overgegeven. Tja… zijn 
vader boos op hem, zijn moeder boos op 
mijn opa omdat die maar wijn bleef geven. 
En de tafelversiering? Die was natuurlijk 

verpest en is allemaal van tafel gehaald en 
vervangen door een papieren tafelkleed dat 
mijn oma nog ergens had liggen.

Met kerstmis komt natuurlijk ook het 
ontmoeten van nieuwe liefjes van je 
familieleden, sommigen passen meteen 
in de familie en worden met open armen 
verwelkomd, sommigen zie je liever zo 
snel mogelijk terug verdwijnen. Ik ga jullie 
het verhaal vertellen van het lief van een 
achternicht van mij dat ik liever nooit meer 
teruggezien zou hebben. Zij en haar vader 
hebben al sinds de scheiding van haar 
ouders een moeilijke relatie en dit was 
de eerste keer in jaren dat ze terug met 
hem meekwam om met ons kerstavond 
te vieren. Wij waren dus op voorhand 
allemaal een beetje gewaarschuwd om 
er eieren onder te steken zodat ze ook 
volgende jaren nog zou afkomen, daarbij 
hoorde onder andere om ook haar vriend 
zich welkom te laten voelen. Nu zitten 
tijdens de maaltijd de kinderen altijd aan 
één uiteinde van de tafel en de volwassen 
aan het andere uiteinde. Dit jaar was het zo 
uitgekomen dat haar vriend naast mij zat 
en zij aan de overkant van de tafel naast 
mijn broer. Wij waren met z’n vieren wat aan 
het praten over vanalles en nog wat, terwijl 
hij met de meest bizarre dingen probeerde 
indruk te maken op ons. (Neen, ik ben nog 
nooit zwaar onder de indruk geweest van 

iemand die aan het stoefen was dat hij zijn 
middelbaar niet heeft afgemaakt omdat hij 
te slim was om het nodig te hebben.) Heel 
de avond kreeg ik een beetje ongemakkelijk 
gevoel van hem, maar besloot het maar 
af te schuiven op mijn eigen sociale 
awkwardness rond nieuwe mensen. Dit 
tot ons mama mij aan de kant pakte en 
zei dat het nieuwe lief van mijn achternicht 
precies wel wat met mij aan het flirten was 
ook. Ik besloot om dat maar af te schuiven 
op ons mama die spoken zag, want zeg nu 
zelf… hoe gênant zou dat zijn! Tot ons papa, 
zowat de naïefste mens op deze planeet, 
er ook een opmerking over maakte… en 
tegen het einde van de avond zelfs mijn 
oma het niet kon laten om er tegen mij en 
ons mama iets over te zeggen. Nee, zeker 
een kerstmis die voor mij absoluut niet 
opnieuw hoeft!
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SURVIVALGIDS 
KERSTBLOK

Het is weer bijna zover: de kerstblok. Studeren voor examens 
tijdens de feestdagen, het zou verboden moeten worden. Geen zin 
in tweede zit, maar wil je toch wat genieten van de kerstvakantie. 
De kerstman hieronder vertelt je met plezier hoe je het nuttige 
aan het aangename moet koppelen. 

Doordachte planning
Er zijn momenten dat er gestudeerd moet 
worden, maar ook dat er gefeest moet 
worden. Plan daarom in dat je Kerstmis 
en nieuwjaar vrijhoudt, zodat je even alle 
studiezorgen kan vergeten. 

Neem afstand van online shopping
Je kent het wel, de interessante kortingen 
op Zalando. En dan net tijdens dat je moet 
studeren. Laat je niet verleiden door de 
mooie kortingen, want eenmaal je eraan 
begint, ben je snel enkele uren kwijt. Leg 
je gsm dus tijdens het studeren in een 
andere kamer. 

Beloning aan jezelf
Heb je een lastig hoofdstuk voor de boeg? 
Leg dan op de verschillende paragrafen 
een snoepje of nog beter, een gezond 
alternatief. Als je het stukje kent, mag je 
het lekkers opeten. 
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Start met sporten
Vergeet niet soms een frisse neus te halen 
en energie bij te tanken om je fitter te voelen 
achter je bureau. Een toertje lopen hoeft geen 
uren van je kostbare tijd in beslag te nemen. 
Selecteer motiverende muziek en off you 
go! Elke dag wat beweging, zo zorg je ervoor 
dat je hersenen klaar zijn voor leerstof op te 
nemen en vast te houden, je lichaam wordt 
fitter en strakker en je voelt je wakkerder. 

Maak een plan voor na de examens
Niets leuker dan wegdromen naar een 
fijne tijd. Denk citytripje met vrienden, 
wellnessweekendje, zalig nietsdoen op een 
strand, dagje alles geven in een pretpark, … 
Heb je je blok- en examenplanning opgesteld, 
bedenk dan ook meteen je ultieme beloning 
in de lesvrije week. Hang er foto’s van op 
zodat je het fijne gevoel elke dag opnieuw 
kan oproepen. Dat geeft je vast en zeker een 
positief gevoel waar je weer even mee verder 
kan.
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Geef je hersenen wat ruimte
Je hoofd met kennis vullen als je het niet af 
en toe leegmaakt? Dat gaat niet. Neem om de 
50 minuten pauze, want vanaf dan daalt het 
concentratiepeil met de helft. Even weggaan 
van je bureau is dan belangrijk.

Youtube, redder in nood
Snap je een bewijs of oefening niet goed in 
de cursus. Tik de leerstof eens in op YT en in 
een wip heb je alles onder de knie. Bespaart 
tijd! 

Schakel sociale media uit
Wil je graag wat hulp bij het studeren. Gebruik 
dan bv. de app FOREST. Daar kan je samen 
met vrienden een boom planten als je niet op 
je gsm zit tijdens het tijdslot studeren. Wie 
opgeeft, doodt de boom voor iedereen. Of 
leer in de bibliotheek met andere studenten 
om je heen. Zoek de beste methode waar je 
je het beste kan concentreren. 
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De mooiste kerstmarkten 
van België

Gentse Winterfeesten (8-31 december 2022):
Waar anders starten dan in onze prachtige, 
eigen studentenstad? Gent is het hele jaar 
door een mooie stad, maar in december 
wordt deze helemaal omgetoverd tot een 
waar winterwonderland. Meer dan 150 
houten kerstkraampjes verspreiden zich 
van het Sint-Baafsplein over de Botermarkt 
en langs Klein Turkije tot het einde van de 
Korenmarkt. Je wandelt tussen sparren 
en dennen, kuiert langs kraampjes met 
hapjes en drankjes, leuke hebbedingen 
en authentieke ambachten. De geur van 
harshout en glühwein maakt de ervaring 
compleet. Gent onder zijn groene winterdeken, een kerststad op zijn best. 
Dit jaar zal je zelf de grootste mobiele rolschaatsbaan van België (400m²) 
kunnen terugvinden onder de Stadshal. Wees er vroeg bij om tickets te 
kopen hiervoor, naar het schijnt zijn ze rap weg!

Wintergloed (25 november 2022 - 8 januari 2023)
Ik weet dat we allemaal een beetje genoeg hebben van al die West-
Vlamingen – geen zorgen, ze kunnen dit toch niet lezen – maar één van 

de mooiste steden om deze 
winter op te zoeken is Brugge: 
Een wonderlijke winterbeleving. 
Wintergloed is een winters festijn 
vol zinnenprikkelende ervaringen; 
een nieuwe lichtbelevingswandeling, 
een uniek schaatsdecor op het 
Minnewater, een gezellige winterbar, 
twee kerstmarkten, winkelplezier 
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tijdens de vele shoppingdagen en een heerlijk slenterparcours doorheen de 
historische binnenstad, vol sfeerverlichting en kerstdecoratie. Wintergloed 
omarmt je en verwarmt je. Redenen genoeg dus om een nachtje te blijven en 
winters Brugge op zijn mooist te beleven. Bovendien is Wintergloed gestemd 
tot de top vijf van beste kerstmarkten ter wereld in 2019. Dit betekent dat 
je heel veel internationale toeristen kan tegenkomen, zodat je veel minder 
West-Vlaamse accenten moet aanhoren!

Winterpret (25 november 2022- 1 januari 2023)
Ah, Brussel: het begrip unicum in een stad gegoten. Een smeltkroes van 
culturen, internationaliteiten, talen en opvattingen. Een controversiële 
stad voor velen, maar eentje met zo’n speciale charme dat er toch iets is 
dat je steeds teruglokt. Je voelt je nooit zo Belgisch als wanneer je op het 
Beursplein met een glühwein in de hand een verhit gesprek voert met iemand 
in zowel het Nederlands, Frans, Duits als Engels en af en toe een kifesh. Dat 
is niet eens het enige magische aan Winterpret. Op de Grote Markt wordt 
je tot verstomming geslagen door de immense kerstboom, een 20-meter 
hoge spar, die versierd is met maar liefst 2 kilometer aan lichtslingers en 600 
champagnekleurige kerstballen. De kers op de taart – of eerder de piek op de 
boom – is dan nog het overdadige lichtspektakel. Brussel kijkt hier op geen 
cent om jouw ogen, oren en hart het spektakel van hun leven te geven. Zelfs 
zonder glühwein of warme chocolademelk ga je hier weg met een warm 
gevoel vanbinnen. Haal je beste schaatsskills boven op de schaatsbaan op 
het  De Brouckèreplein, of als je liever van curling houdt, trek dan naar het 
Muntplein! Na je overwinning kan je dan genieten van Jägermeister en meer 
in het ware après-skidorp!Ben je eerder romantisch aangelegd in plaats van 
alcoholisch? Passeer langs de Vismet en snuif de gezellige sfeer op tussen 
alle houten kerststalletjes. Kies uit één van de miljoenen zilveren ringen, 
lederen portefeuilles of wollen truien en beëindig je date in het 55-meter 
hoge reuzenrad. Perfect voor een eerste, tweede, of zelfs derde kus! Geniet 
van het adembenemende uitzicht over de feestelijk binnenstad, eens per jaar 
is Brussel wel een mooie stad. Winterpret is zelfs uitgeroepen tot de mooiste 
en beste kerstmarkt van de wereld door Big Seven Travel, als dat niet iets is 
waar wij als klein Belgenlandje trots op mogen zijn!
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Kerstmarkt Grimbergen (9-11 december 2022)
Wie dan eens echt wilt voelen hoe een kerstmarkt hoort te zijn, moet naar de 
Parel van brabant vertrekken: Grimbergen. Het pittoreske dorpje gelegen in 
de Brabantse Kouters heeft alles wat het winterhartje wenst. Baan je een weg 
door de verscheidene kerststalletjes en geniet ondertussen van coverbands 
uit eigen bodem, zoals One Time en The Scallywags.Heb je even nood aan 
rust en natuur? Maak dan een serene wandeling doorheen het Prinsenbos, 
en wordt betoverd door de 
magie van het Prinsenkasteel 
en het MOT.
Eerder sportief aangelegd? 
Loop mee met de jaarlijkse 
Kerstloop! Een gezellig 
loopje doorheen Grimbergen 
in kerstpak. Altijd al een 
liefhebber geweest van 
cultuur? In deze donkere 
dagen is er niets mooier dan 
de verlichte Abdijkerk van Grimbergen, oftewel de Sint-Servaasbasiliek. 
Deze basiliek behoort zelfs tot één van de mooiste voorbeelden van 
barokarchitectuur en barokdecoratie in ons land. Terwijl je daar bent, kan 
je even goed meewalsen met het Gregoriaans Abdijkoor, het koor Basaltes, 
het muziekensemble en kinderkoor GAG of het enige echte beiaardconcert! 
Wie natuurlijk Grimbergen zegt, kan niet om het bier. Microbrouwerij Het 
Fenikshof heeft maar liefst 4 exclusieve Grimbergens (met nog een vijfde in 
aantocht!), die nergens anders te verkrijgen zijn. Zo heb je:

Grimbergen Magnum Opus Brut (8,0% ABV):
Magnum Opus Brut is een fris en licht bier, met gouden mouten voor een 
prachtige, elegante uitstraling. De delicate toetsen van peer, sinaasappel 
en vanille worden ondersteund door een zachte, soms zoete moutkwaliteit 
om een heerlijke smaak te produceren. Het wordt zelfs in de volksmond 
wel eens het ‘champagnebier’ van 
Grimbergen genoemd.

“In Magnum Opus, we’re celebrating 
what we believe to be our finest 
work yet - our masterpiece.”
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Grimbergen Astrum Pale Ale (6,0% ABV):
Tonen van papaja, passievrucht, kruisbes en sinaasappel versterken het 
knapperige, levendige karakter van Astrum en vormen een aanvulling op de 
uitgesproken kruidige tonen en de delicate,  koekjesachtige kwaliteit van onze 
mouten, waardoor een zacht, verfrissend brouwsel ontstaat. Het fenomeen 
van ‘stargazing’ is iets wat de kanunniken 
altijd al graag deden.

“In Astrum Pale Ale, we’ve used gorgeous, 
imported Galaxy hops and brought them 
together with the finest Flemish hops to 
create a perfectly balanced brew.”

Grimbergen Ignis Quadrupel (10,0% ABV):
De beuken gerookte mout en hints van gekarameliseerde suikers laten een 
delicaat vleugje vuur achter in het aroma, verrijkt met subtiele tonen van 
rozijnen, pruimen en vijgen. De rijke zoetheid is elegant in evenwicht met een 
zachte bitterheid voor een volle, maar zachte afdronk. 4 keer gegist, net  zo 

vaak als de abdij is afgebrand, en opnieuw herrezen.

“Ignis Quadruple is inspired by the Fathers’ spirit to rebuild 
when fire wreaked havoc on all that they treasured.”

Grimbergen Hiemis Calix (7,8% ABV):

Dit heerlijke winterbier geeft een smaakexplosie 
van kandijsuiker en kruidige toetsen dat doet 
denken aan speculoos, het geliefde Belgische 
wintergebak. De naam betekent “winterkelk” 
en is de bezieling van glühwein in bier. Spijtig 
genoeg is dit biertje door zijn beperkte oplage 
niet meer verkijgbaar.

“Hiemis Calix is an ode to winter and the warmth 
that comes with it.”
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NIEUWJAARS
FEITJES

NIEUWJAARS
FEITJES

Het cantusliedje 
Auld Lang Syne 

wordt traditioneel 
gezongen aan het 
eind van nieuw-

jaarsfeestjes.

De ‘nieuwjaarskus’ 
traditie zou van 

de oude Romeinen 
komen.

80% van goede voor-
nemens zijn vergeten 
en achterwegen gelat-

en tegen februari.
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907kg confetti 
wordt gebruikt tij-
dens de iconische 

‘ball drop’ op Times 
Square in NYC.

In italië dragen 
mensen rood onder-
goed op oudjaar voor 

goed geluk in het 
komende jaar.

25% van de wereld-
bevolking vierst het 
chinese nieuwjaar. 

(Het jaar van het koni-
jn begint op 22 janu-

ari)

‘Baby New Year’ is 
al sinds 600 vC het 
symbool voor nieu-
wjaar zoals de ker-
stman dat is voor 

kerst.
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    VTK    AWARDSLiefste lezers, lezeressen 
en iedereen anders, ook 
dit jaar houden we onze 
jaarlijkse VTK awards! 
Ken jij iemand die een van 
deze prestigieuze titels 
verdiend? Hou dan zeker 
de VTK facebookpagina in 
het ook om jouw geknipte 
kandidaat te nomineren.

Sappigste
spekkie

Crashende
cantusser

Strafste
strever

Bekendste
burgie
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    VTK    AWARDS
Kutste

campus

Lekkerste
lesgever

Problema-
tische 
post

Beste 
bekerdief
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    VTK    AWARDS
Knapste
kontje

Beste bar-
man/
vrouw

Creatiefste
cutiepie

Cuteste 
koppeltje

Zotste
zatlap

Sletterigste 
sloerie

Begeerlijkste 
burgie/archie

babe
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    VTK    AWARDS
Grappigste

geit

Gulste 
gever

Coolste
cantuslied

Heetste
burgie/archie

hunk

Koddigste
knuffelbeer

Plezanste
prof

Actiefste
atleet
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Tijd voor een 
shotje

Wat is de kans 
dat jullie de rest 
van de ronde op 
de grond zitten

1/4

Wie is nog nooit 
naar het VTK 

galabal geweest
(SHAME!)

ad fundum

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
3 slokken

Wat is de kans 
dat jullie de rest 

van de ronde 
geen enkel werk-
woord vervoegen

1/5

Wat is de kans 
dat jullie een slok 
nemen uit ieder 
glas in de kamer

1/8

Wat is de kans 
dat jullie een kle-
dingstuk afdoen

 
1/3

Wat is de kans 
dat je een zoen 

geeft aan elkaar

1/6

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
2 slokken

question 
queen

spin the bottle

thumb 
king

bodyshots

2 truths, 
1 lie

group selfie

Wie zou al ooit in 
een casino ge-
weest zijn

meeste stem-
men = 3 slok

Wiens lievelings-
spel is blackjack

meeste stem-
men = 3 slok

Wie verjaart in 
april 

meeste stem-
men = 3 slok-
ken

Dit spel moest in de 2de editie staan, maar iemand was dit vergeten.



Drankspel
Hoe spelen? 
Kies eigen pionnen (lees: shotglaasjes) en een dobbelsteen uit om het borspel te star-
ten. Iedereen start op het vakje ‘start’. Het bordspel gaat van links naar rechts. Wanneer 
iemand op het vakje einde komt dan moet deze een ad fundum doen en opnieuw bij 
start beginnen. Als iemand perfect op einde staat dan mag deze een ad fundum uitde-
len. Als je op een geel vakje staat, speel je ‘wat is de kans’ met een persoon naar keuze.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blackouts, ongevallen of zwangerschappen.

Kies iemand om te 
spiegelen

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
2 slokken

Wat is de kans 
dat je wisselt van 

tshirt

1/8

Wat is de kans 
dat jullie blad 
steen adje spe-

len met iedereen 
aanwezig

1/5

Wat is de kans 
dat je een shotje 

doet

1/3

Deel uit
4 slokken

Drink zelf
3 slokken

Tijd voor een 
shotje

question 
queen

Wie zou al zijn/
haar geld verlie-
zen in een casino

meeste stem-
men = 3 slok

Wie zou een 
slechte geheim 
agent zijn

meeste stem-
men = 3 slok

Wie heeft nog 
nooit een James 
Bond film gezien

ad fundum

Dit spel moest in de 2de editie staan, maar iemand was dit vergeten.



NIEUWJAARSBRIEF
Wanneer zagen over een studentenbudget niet langer de beste manier is om 
je allerliefste oma wat centjes af te troggelen, moeten andere opties bekeken 
worden. Je zou een overval kunnen plegen (niet op je oma natuurlijk, want 
zij is wel de allerliefste), actief medewerker worden bij VTK om je pintjes in 
Delta te kunnen betalen (rip blok), of je kan een klassieke nieuwjaarsbrief 
bovenhalen. Misschien raakt die zatte nonkel ook wel ontroerd van zoveel 
creativiteit, en is het dubbel cashen! Het enige probleem is vaak het gebrek 
aan inspiratie, maar ook hier komt VTK te hulp gesneld: Hier is al een kant-
en-klare nieuwjaarsbrief, enkel nog overschrijven en 2023 is gered.

Liefste (vul hier de naam van de bank *kuch* het familielid in),

Na een overweldigend lang jaar
sta ik hier met een briefje klaar.
Ik behoor namelijk tot de generatie
Die wel wat last heeft van de inflatie.
Maar nog liever dan geld voor pintjes op café,
Vraag ik een mooi einde van twee nul twee twee
Ja, ik ben nu druk aan het studeren, 
Over chemische stucturen/gebouwen/software/fysica/… (schrap wat niet 
past) aan het leren,
Zodat ik hopelijk ooit dat jaartal niet meer als cijfers zie,
Maar eerder als die geweldige kakafonie
Van mooie momenten, zonnig genieten en hard gelach,
Van blij zijn om te mogen opstaan elke dag.
Dat laatste was vooral in de zomer,
Maar ondanks de blok blijf ik een dromer.
Ik wens een nieuw jaar vol fijne dagen,
En ik zal me er ook naar gedragen
Om dat waar te maken
Lees: iets minder stressen, meer schreeuwen van de daken
Lieve (familielid dat nu aan het wenen is),
Elke keer blijft het weer waar: 
Ik wens je een gelukkig nieuwjaar!
Je kapoen,

(je naam)
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TERUG IN DE TIJD
ER GEBEURDE EIGENLIJK NIET ZO VEEL

In de vroege jaren 60 gebeurde er binnen VTK niet zo bijster veel. Na de 
oorlog kwamen de activiteiten niet erg vlot terug op gang, en verminderde 
het aantal leden zeer drastisch.
Als alternatief, en om jullie toch een beetje cultuur bij te brengen, wordt 
daarom de geschiedenis van de mooiste, goorste, meest wonderlijke plek 
van Gent wat verder uit de doeken gedaan: de historie van de Overpoort.

De tramlijn richting Wondelgem, jaren 1920
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Waar studenten samenkomen, daar is leven, vreugde en vertier, maar bovenal: heel veel 
bier.
Toen de Gentse rijksuniversiteit werd opgericht en zich nog situeerde in de Voldersstraat, 
schoten de cafés als paddenstoelen uit de grond. De kern van het studentenleven lag toen 
nog een stuk noordelijker dan nu, waarbij alle populaire cafés van toen zich bevonden 
binnen enkele honderden meters van wat nu campus Aula heet. Dit was zeer handig 
voor de nachtelijke kroegentochten, in studententaal ‘rolpartijen’ genoemd. Alleen 
waren het niet enkel de cafés die toen bezocht werden, maar ook universiteitslokalen 
en auditoria. Weglopen van bewakers, bier drinken op de plaats waar de prof normaal 
gezien zijn les uiteenzette,… Kattenkwaad is van alle tijden. 

STUDENTEN MOETEN SERIEUS ZIJN

Tijdens de jaren 30 werd er echter gepleit 
voor een serieuzer statuut als student (zie 
ook het artikel in het vorige ’t Civielke), 
en werden braspartijen als deze ook 
veroordeeld door de studenten zelf. De 
beste plaats om een meisje aan de haak 
te slaan werd voornamelijk een chique 
danscafé, met jazz op de achtergrond en 
alles wat die glorieuze (*kuch*) jaren 20 en 
30 met zich meebrachten. 
Door de explosie van het aantal studenten 
werden er nieuwe universiteitsgebouwen uit 
de grond gestampt, net als studentenhuizen. 
(Opnieuw: zie een vorige editie van ’t 
Civielke) De eerste studentenvestigingen 
bevonden zich zuidelijker, richting de Sint-
Pietersnieuwstraat en de Nederkouter. Nu 
werd ook de Vooruit (de socialistische 
verzamelplaats die het vroeger was) een 
populaire plek om te vertoeven.
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Arbeiderswoningen in de Benedictijnenstraat, hier komt in 1960 Home Fabiola te 
staan

Ook op de Coupure en de Blandijnberg werden nieuwe lokalen opgericht, wat de 
studenten nog verder zuidwaarts dreef. Met de studenten kwamen opnieuw ook 
de cafés: het Boerenkot, café Koepuur,… Toen in de jaren 60 de faculteit letteren 
en wijsbegeerte hun vaste stek hadden gevonden, werd de regio rond het Sint-
Pietersplein ook ingepalmd door studenten. Alleen waren er geen echte fuifplaatsen 
in deze regio (dancings). Daarvoor trokken de leden van de nieuwe generatie naar het 
Zuid, om naar het theater te gaan of om te dansen. In de jaren 60 werden de klassieke 
studentenbals (zo nog met danskaartjes enzo) vervangen door modernere fuiven en 
TD’s. Waar de studenten vroeger nog opvielen met hun flatten en kostuums, werden 
zij nu een deel van de heterogene massa van de Gentse bevolking, en niet meer weg 
te denken uit het dagelijkse leven. 
In de jaren 70 werd er voor het eerst echt leven gebracht in de Overpoort. Er rezen 
studentenhomes en resto’s op om de enorme toevloed van studenten op te vangen. De 
Overpoort lag op de verbindingsweg tussen het noorden (Blandijn, Aula, Plateau) en 
het zuiden (Sterre en Ledeganck), en werd dus een drukbezochte plaats. Een hele hoop 
horecazaken volgde blindelings het spoor van de studenten zoals ze dat al tientallen 
jaren had gedaan, en onze geliefde uitgaansbuurt begon er langzaamaan 
uit te zien zoals we die vandaag kennen. Met de groeiende economie die 
deze studenten ook met zich meebrachten, werd het mogelijk voor de 
uitbaters in de Overpoort om zich uitsluitend nog op studenten te richten. 41 



Zandkoekjes
à la mama

Tijdens het studeren is natuurlijk alles leuker dan effectief studeren. Een van 
mijn favoriete bezigheden tijdens de blok is het bakken van taarten, koekjes 
en allerlei andere desserts. Ondertussen heb ik al een heus receptenboek 
vol met lekkers verzameld maar speciaal voor dit ’t Civielke haal ik mijn 

lievelingsrecept voor zandkoekjes boven. Deze koekjes symboliseren voor mij 
de gezelligheid van Kerstmis, zeker wanneer je ze in zo een prachtige tinnen 

doos bewaart.
 

PS: Wil je vermijden dat je ouders klagen over het feit dat je niet aan het 
studeren bent? Maak voor hen een extra lading koekjes. Van zodra zij ze 

proeven, zullen ze wel snel gesust zijn. 

200 g koude boter
250 g bloem + wat extra om uit te rollen
5 g bakpoeder (ca. 1/3 zakje)
100 g suiker
2 eierdooiers

2 bakplaten bedekt met bakpapier
plasticfolie
deegroller
steekvormpjes voor koekjes

Ingrediënten
Materiaal
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1. Verwarm de oven voor op 170°C. 

2. Snijd de boter in kleine blokjes (Ongeveer 0.5 cm op 0.5 cm) 

3. Zeef de bloem en het bakpoeder boven een grote kom. Dit zorgt 
ervoor dat je straks minder klonters hebt in je deeg. 

4. Voeg de suiker, een snufje zout, de eierdooiers en de boter toe. Je 
kan altijd zo’n kuiltje maken, dat ziet er cooler uit.  

5. Meng met een spatel of mixer alle ingrediënten tot een stevig en 
glad deeg. Opgelet: meng niet te lang, want dan wordt het deeg 
stug. Je kan dit ook met een keukenrobot met kneedtool doen voor 
de minder gespierden onder ons. 

6. Rol het deeg tot een bol, rol in folie en laat het 30 minuten rusten in 
de koelkast. De folie zorgt ervoor dat het deeg niet uitdroogt en de 
vele geurtjes in de frigo niet opneemt.  

7. Bestuif het werkblad met een beetje bloem en rol het deeg uit tot 
een plak van ongeveer een halve centimeter dik. 

8. Druk met een steekvormpje figuren uit het deeg en leg ze op 
de met bakpapier bedekte bakplaat. Vouw de deegrestjes op 
elkaar, rol ze opnieuw uit en druk er meer vormpjes uit tot je deeg 
helemaal opgewerkt is. Als je geen steekvormpjes zou hebben, kan 
je altijd experimenten met andere objecten zoals een glas of het 
deksel van de chocopot. 

9. Bak de koekjes in de voorverwarmde oven in 15-20 minuten 
goudbruin.  

10. Laat de koekjes op de bakplaat afkoelen en knapperig worden. 
Bestuif de afgekoelde koekjes eventueel met poedersuiker.

Bereidingswijze
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DISCLAIMER: Al deze roddels, feitjes en klachtjes werden 
anoniem en om te lachen geschreven door praesidium- en  
comitéleden.

is dit o
pnieuw 

civielke 1?

Die ene van 
deltacomite is een 

sloerie

de redactie is 
supergoed dit jaar!

Amélie, ik heb u graag, 

maar wees eens wa minder 

fars, we zijn geen fucking 

schachten, hé

Als ik een artikel schrijf 

verwacht ik wel dat deze 

effectief erin komt danku x

Temmer over zijn kring-neuraalnetwerk: “Hoe meer ge neukt hoe slimmer da ding wordt”
Hoe zit het met de 

driehoeksverhouding?
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4% van de 
wereldpopulatie heeft 
nooit hoofdpijn in heel 

hun leven

Deltanen kunnen 
goed muilen

hetero mannen 

proberen fixen aan 

de toog werkt niet

Die twee (ik denk dat 
iedereen wel weet 

over wie ik het heb) 
hebben het gedaan in de 

toiletten van Delta.

Tellen croques als 

avondeten?

Ik moest super dringend kakken op mijn 

kot, maar 1 probleempje: geen wc-

papier meer. Na snel naar de winkel te 

gaan om er te kopen, begon het echte 

werk. Na een kwartier bloed, zweet en 

veel tranen zat het erop. Maar bleek dat 

ik keukenpaier had gekocht. Nu doet 

mijn hol al 2 weken pijn.
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Ondertussen is alweer de helft van het semester aan een sneltempo 
voorbijgevlogen. De blok en de examens komen daarentegen ook 
alweer wat dichterbij. IAESTE wenst jullie alvast heel veel succes bij 
de komende examens! Hopelijk vallen de kouder wordende dagen 
wat mee. De kou houdt IAESTE echter niet tegen, wij zijn momenteel 
druk bezig met het zoeken naar stages om jullie op onvergetelijke 
IAESTE-stage in het buitenland te kunnen sturen volgende zomer. 
En misschien is dit wel het lichtpuntje waarop je wachtte in deze 
donkere tijden... Stel je voor, je zit aan de andere kant van de 
wereld, in de zon met een heleboel internationale vrienden.

Infoavond
Op 21 november vond onze jaarlijkse infoavond plaats in de 
Plateau. We kunnen met veel tevredenheid terugkijken op een 
geslaagde editie met een grote opkomst. Al wie aanwezig was, is 
nu zonder twijfel overtuigd om deze zomer op stage te gaan, voor 
wie het gemist heeft, hier volgt nog een poging om je te overtuigen.

Smaakmakertjes
Hieronder kan je de getuigenis lezen van een burgie die deze 
zomer zelf op stage is gegaan. Indien je dan nog steeds niet zou 
overtuigd zijn, kan je op onze site nog veel meer IAESTE getuigenissen 
terugvinden.

- Glenn Sarens, MSc in Electrical Engineering, Norway

I spent almost 8 weeks in Oslo, Norway, 
and it was amazing. First I want to 
mention that everything was well 
organized by IAESTE and they were 
always there when I had any questions 
or I needed any help. At the beginning 
it was a lot of paperwork and it was 
really hard to find an accommodation 
nearby Oslo, but IAESTE Norway 
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helped me out. They found a private room in a student dorm in a 
town next to Oslo.
 
I convinced my family to join me to Oslo a few days before the 
internship so we could have a small holiday and do some sightseeing. 
After these days the internship started. Together with some other 
international students: one from Spain, one from Poland, one from 
Malta and four Norwegian students we worked in a team on an 
inventive and exceptional project at the University of Oslo. The 
idea was to develop a pilot project that changes the way of 
teaching: no exams anymore, no mandatory assignments anymore 
and no mandatory lectures anymore. Our supervisor was not that 
strict when and where we had to work, as long as the project was 
finished in time.
 
Because of a lot of free time, I had the chance to explore Norway 
very extensively. I did a lot of activities with IAESTE Norway, but also 
with the other interns and even with the colleagues from work. There 
are so many things to mention so I can only highlight a some. The first 
activity is the Oslo weekend organized by IAESTE. We were formed 
in two groups and got a booklet with small tasks we had to do. The 
tasks were related to Norwegian traditions or we had to go to sights 
located around the city. Maybe you can recognize the well-known 
‘the scream’  in the first picture ;)

Briefly, I really want to encourage you to apply for an internship and 
take the chance to explore a different country. Next to the working 
experience, you also get the chance to discover other cultures 
and make some new (international) friends. In my case I decided 
together with the other interns to not go home directly, but we did 
a final city trip to Stockholm, Sweden to end our internship.

Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?

Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
 

Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 
www.iaeste.be
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Ook bij BEST is er de afgelopen weken zeker niet stil gezeten. 
In een reeks van 3 workshops gingen we in op verschillende 
duurzaamheidsthema’s die we op interactieve manier samen 
leerden kennen en gingen we hierover in discussie. Aanwezigen 
zullen zeker kunnen beamen dat we op deze gezellige avonden 
veel bijleerden over SDG’s (sustainable development goals) en 
leuke nieuwe mensen leerden kennen.

Op 9 november gaven we de aftrap met een avond rond circular 
economy. Een van onze eigen trainers, Johannes, een BESTie met 
bakken ervaring, kwam deze avond verzorgen. Op 16 november 
gingen we in op diversiteit en inclusiviteit. Twee thema’s waar 
er overal mee gesmeten wordt, maar dikwijls niet voldoende 
doordacht. Deze avond, in samenwerking met ArcelorMittal, was 
zonder twijfel bijzonder interessant. De mensen van ArcelorMittal 
hadden hun uiterste best gedaan om de avond tot in de puntjes 
voor te bereiden. We sloten deze reeks workshops af op 23 
november met een klassieker binnen de SDG’s: climate action. Na 
elke workshop was er telkens een volledig gratis cavareceptietje 
waar iedereen nog wat gezellig kon nababbelen en wat nieuwe 
connecties leggen.

De lesweken van het eerste semester lopen alweer op hun einde. 
Ook voor BESTies is het tijd om in de boeken te duiken jammer 
genoeg. Dit zal ons er zeker wel niet van weerhouden om samen 
met onze members nog een gezellig kerstfeestje te bouwen!

Als we nu echter die vervelende periode in januari wegdenken 
komt het tweede semester snel dichterbij waarin we ook met BEST 
weer klaar staan om jullie tal van interessante activiteiten aan 
te bieden. De befaamde ingenieurs competitie EBEC Challenge 
gaat dit jaar door op 1 maart. Daaropvolgend gaan de BEST soft 
skill tracks door op 15 en 22 maart!

Instagram @bestghent
Facebook BEST Ghent
Email         ghent-board@best-eu.org 
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FRiS 
 Dag lieve medestudenten, Het eerste semester zit er alweer bijna op. Onze AV’s voor dit semester 
zijn afgelopen, maar niet getreurd: volgend semester zijn we er weer met brainstormsessies, AV’s, 
werkgroepen en zoveel meer. Hier alvast een overzicht van wat de FRiS de afgelopen tijd gedaan 
heeft en wat jullie nog te wachten staat…

Werkgroep Ardoyen 
De werkgroepen over de verhuis van de faculteit naar Ardoyen zijn afgelopen. We hebben een 
beleidsaanbevelingen geformuleerd waar bijna alle facultaire verenigingen van onze faculteit, de 
faculteit economie en bedrijfskunde en de faculteit bio-ingenieurswetenschappen achter staan. 
Om de beleidsaanbevelingen om te zetten tot beleid is er echter nog veel werk aan de winkel. In de 
verschillende workshops rond het opstellen van een campusplan en de stuurgroep die hier achter 
zit, laten verschillende studenten uit alle betrokken faculteiten de komende maanden de stem van de 
studenten horen. De verhuis naar Ardoyen zal een werk van lange adem worden, maar we zijn erg 
tevreden dat we voorlopig al de studenten van alle drie de faculteiten én alle verenigingen op één 
lijn hebben gekregen.

Algemene vergaderingen
Als je dit leest zijn al onze algemene vergaderingen al voorbij. We hebben de trein genomen naar 
Kortrijk, frietjes en broodjes gegeten, gediscussieerd, maar ook vooral veel plezier gehad en nieuwe 
gezichten leren kennen. Ben je afgelopen semester niet op onze vergaderingen, werkgroepen of 
receptie geraakt? Volgend semester heb je nog een kans om de AV’s bij te wonen om input te geven 
over allerhande onderwerpen en om mee te genieten van een gratis broodje en een gratis drankje 
op de nabespreking. Afkomen is dus de boodschap! Hou zeker onze facebook en instagram in de 
gaten voor meer toffe evenementen en interessante updates. 
Studieplekken BLOK@iGent 
Het einde van het semester komt nabij en daarmee ook de examens en de gevreesde blokperiode. 
Om het blokken wat gezelliger te maken kan je deze examenperiode studeren op campus Ardoyen. Er 
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zullen in het iGent-gebouw (warme) studieplekken (met gratis koffie en thee!) voorzien worden waar 
je met je medestudenten kan studeren. We doen momenteel een peiling om in te schatten hoe groot 
de interesse hiervoor is bij de studenten, vul zeker de bevraging in via de QR-code!
Zonder vrijwilligers zijn er natuurlijk ook geen studieplekken. Wil je graag in ruil voor een vaste, 
warme studeerplek, onze eeuwige dankbaarheid en een attentie op het einde van het academiejaar 
mee toezicht houden? Laat het ons zeker weten! 
Dus als je graag op campus Ardoyen wil studeren of je vrijwilliger wil worden, scan dan de QR-code 
en vul de from in. Wij wensen jullie alvast een goede examenperiode, of je nu in de iGent blokt of niet!
  
Vakfeedback 
Is er een vak niet goed meegevallen? Kunnen de lessen beter voor een bepaald vak? Blijkt het exa-
men/de evaluatie van een vak beter te kunnen? Is de werkdruk te hoog in verhouding met het aantal 
studiepunten? FRiS helpt je uit de nood. Vraag vakfeedback aan op de website van FRiS: https://fris.
ugent.be/vakfeedback/. FRiS geeft deze aanvragen door aan de faculteit, en bij voldoende (gemo-
tiveerde) aanvragen zal er vakfeedback georganiseerd worden. Zo krijgt de lesgever deze kritiek 
(anoniem) te horen en kan die indien nodig het vak, de evaluatie of de werkdruk aanpassen. 

Tot slot
Om die o-zo-saaie blokmomenten waarop je totaal geen concentratie meer hebt te helpen overbrug-
gen, vind je hieronder een kruiswoordraadsel met de must-knows van de studentenvertegenwoordi-
ging in. 
We wensen jullie veel plezier met het kruiswoordraadsel, een goede blok, warme feestdagen en veel 
succes tijdens jullie examens! Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen, problemen of onduide-
lijkheden!
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Across
3. Een van de faculteiten die mee verhuist naar Ardoyen in het plan “visie 2050” (de afkorting)
8. Je kan er terecht voor een vertrouwelijk gesprek/melding als je grensoverschrijdend gedrag 
hebt ervaren.
9. De studentenraad op Vlaams niveau
10. De persoon waarbij je terecht kan wanneer je je onterecht behandeld voelt of wanneer je een 
discussie hebt met een prof.
12. De persoon waar je terecht kan als je vragen hebt over studiekeuze, je curriculum, heroriënte-
ren, studievoortgang en deliberatieregels.
13. Voorzitter van FRiS
Down
1.Hier worden de beslissingen gemaakt over jouw opleiding.
2.De belangrijkste raad aan onze faculteit omdat deze uiteindelijk de beslissingen van alle andere 
commissies goed- of afkeurt.
4.De universiteitsbrede studentenraad
5.Campusverantwoordelijke van de burgies bij FRiS
6.Wat komt er tijdens de blokperiode in Ardoyen waarvoor je zeker de form moet invullen?
7.Student die zich inzet om zijn medestudenten te representeren in de verschillende raden 
en commissies aan de faculteit
11.Campusverantwoordelijke van de archies bij FRiS
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SPORT
Lieve sporters en sympathisanten.  
VTK bewees nog maar eens dat ingenieurs meer kunnen dan uitblinken in hun 
studies. Na onze  fantastische eerste plaats op het IFT stopte onze locomotief niet. We 
geven jullie een klein  overzichtje.  

Uitslagen 

Onze judoka’s deden het uitstekend op het IFK Judo. Onze eigen Amaryllis wierp 
zonder problemen  haar tegenstander op de mat en werd zo knap eerste. Samen met de 
sterke prestaties van Sacha  Bonne, Jacob Deforce, Casper De Somer, Xander Boudry 
en Achiel D’Hooghe wisten we zo een  gedeelde eerste plaats te behalen met Hermes. 

Ook mochten onze 3 minivoetbalploegen aan de bak. En of ze het alle drie goed deden, 
of laat ons zeggen allebei. Aangezien de VRG  forfait  gaf wist VTK2 al een 10-0 te 
bemachtigen zonder een minuut te spelen, van efficiëntie gesproken! Maar ook VTK3 
deed het fantastisch. Zij wonnen met een vlotte 7-3 van Politea, een waar doelpuntenfestijn 
dus. Ook VTK1 wist VLK2 te overklassen. Na de eerste helft stond het reeds 5-0, maar 
VLK kon sterk terug vechten en wist er nog 5-3 van te maken. Een waar spektakel stuk dus!

Op 23 november vond ook de zwemmarathon plaats, waar we de tegenstand 
verpulverden. Met maar liefst 371 baantjes tipten we net niet aan het baantjesrecord, 
maar we zetten Hilok wel op 25 rondjes achter ons. Van een geslaagde avond gesproken! 
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Samen met het IFT won VTK zo al 2 van de 4 grote evenementen dit academiejaar. 
Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken naar de 12 urenloop!

Activiteiten 

Zoals elk jaar was ook onze bierbowling (eigenlijk moeten we Sport gaat bowlen zeggen, 
shtttt) een  groot succes. Sommigen belandden zelfs - net zoals hun bal - netjes in de goot. 
Om de lijn van sporten en drinken mooi verder te zetten vond ook onze 
jeneverloop plaats. Hierbij  lopen we een rondje rond de watersportbaan en delen 
we elke kilometer jenevershotjes uit naar  believen. Maar liefst 100 flessen jenever 
verdwenen zo vlotjes (of op het einde toch iets minder vlot)  in jullie buikjes.  
Om het innerlijke clown-gehalte in ons boven te halen organiseerden we ook nog 
een initiatie  jongleren. We liepen hier dan ook buiten als echte jongleerexperten.  

12 urenloop comité 

Het lijkt misschien al wat vroeg, maar een goede voorbereiding is de basis tot succes. 
Daarom zullen  we op donderdag 8 december een brainstorm moment organiseren 
om al wat ideeën uit te werken voor de 12 urenloop. Voel jij je geroepen om team 
Promo, team Thema of team Lopers te  versterken, kom dan gerust af naar VTK Groen! 

Sportieve groetjes, 
De Sporties xxx
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Kerstdiner met een 
studentenbudget

Heb je al je geld al uitgegeven aan 
kerstdecoratie en -cadeautjes en moet je 
nog aan het kerstdiner beginnen? Geen 
paniek! Wij hebben handige tips en feestelijke 
budget recepten waarmee jij lekker voordelig 
de kerstdagen doorkomt. Nodig zonder 
zorgen je vrienden uit om voor ze te koken 
of doe dit gezellig samen. Vier kerst op een 
studentenbudget en geniet vooral van de 
mensen om je heen. Daar draait het tenslotte 
om! Kerst-burger cranberry-ketchup

Roer de cranberrysaus door de ketchup. Verwarm 
de olie in een koekenpan op middelhoog vuur. 
Bak de kerstboompjes en kerststerren van kip in 
6 min. gaar en goudgeel. Keer halverwege. Snij de 
tomaat  in plakken. Snijd de hamburgerbroodjes 
open. Besmeer aan beide kanten met een beetje 
cranberry-ketchup. Leg er een kipfiguurtje op, 
gevolgd door een half plakje tomaat en twee plakjes 
augurk. Bestrooi met een beetje geraspte cheddar.

Bloemkool in bladerdeeg
Verwarm de oven voor op 200 °C. Haal de bladeren 
van de bloemkool en snijd de stronk eraf. Leg 
de bloemkool in de ovenschaal en besprenkel 
met de olie. Rooster de bloemkool 45 min in de 
oven. Laat erna 10 min afkoelen en bestrooi met 
tomatentapenade. Pak de bloemkool in met het 

bladerdeeg en leg terug in de ovenschaal. 
Bak nog 40 min. Als laatste leg je de 
bloemkool in bladerdeeg m.b.v. op een  
schaal en verdeel de salade eromheen.54 



Carpaccio serranoham&tomaat
125 gram pistachenootjes pellen, grof hakken en 
in droge koekenpan lichtbruin roosteren. Even 
laten afkoelen. 4 takjes oreganoblaadjes rissen 
en fijnhakken. Citroen uitpersen en 2 tl schil eraf 
raspen. In kom 1/2 el citroensap met oregano, 
citroenrasp, olijfolie, zout en peper tot dressing 
kloppen. 12 tomaatjes wassen en in heel dunne 
plakjes snijden. Dressing over de serranoham  
sprenkelen en pistachenootjes erover strooien.

Exotisch fruitsorbetijs
In pan aardbei-sinaasappelsap met suiker aan de kook 
brengen en in ca. 5 minuten iets laten inkoken. Passoa erdoor 
roeren en laten afkoelen. Papaja schillen, halveren, pitjes 
verwijderen en fruit in blokjes snijden. In machine papaja en 
sap pureren. Mengsel in diepvriesbak scheppen, afdekken 
met plasticfolie en ca. 2 à 4 uur laten bevriezen. Mengsel 
elk 1/2 uur met vork goed doorroeren om kristalvorming te 
voorkomen. IJs uit diepvries nemen. Passievruchten wassen 
en halveren. Carambola wassen en smalste uiteinden eraf 
snijden. Rest in 4 mooie plakken snijden. Sterren op midden 
van vier borden leggen. Uitsteekring om ster zetten en ijs erin 
scheppen. Ring weghalen. Halve passievrucht erop leggen.

Koken met Cara Pils
Iedereen kent het wel: cara pils. Lekker goedkoop 
bier en het heeft wellicht al veel legendarische 
studentenperiodes gecreëerd. 
Wil je een ma-cara-oni, carabonara, cara nacho’s, 
cara pizza, cara brownies,... maken, zet dan dit 
kookboek zeker op je wenslijstje!

LAAT HET SMAKEN!
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spelletjespagina
JIGSAW SUDOKU

INKIE
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KAKURO

BRIDGES
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Beste Burgies, 

ik zal direct met de deur in huis vallen, want heb hier maar een halve pagina: Accenture, is dat 
iets voor jou, en ben jij iets voor Accenture? Mijn ex zei tenslotte ooit dat elke relatie bilateral 
moet zijn.
Eerst en vooral: wij zijn een consulting bedrijf. Aangezien deze term vaak in het rond gesmeten 
wordt verduidelijk ik het even: Een bedrijf heeft een probleem, en kan dat niet zelf oplossen, 
dus vragen ze slimme mensen om met een oplossing op de proppen te komen -> die slimme 
mens ben jij dan.
Consulting check. Maar zo zijn er een paar. Waar is Accenture dan anders?

 1. Wij zijn het grootste technologiebedrijf ter wereld, maar wij zoeken mensen 
die naast hun technologisch inzicht het ook goed kunnen uitleggen en niet terugstuiten voor 
klantencontact 

 2. Je zal werken in een “middelgroot” (25-50) team (bv. het sustainability-
team, het AI-team, het resources team, het supply-chain team, …) in een groot bedrijf met 
een internationaal netwerk. Je zit meestal op een project met een paar mensen uit België, en 
enkele experts over de hele wereld (aangezien zij meestal uit Amerika of Azië komen, hebben 
wij hier wel geluk qua tijdzones en zijn zij de pineut, niet jij)

 3. Men zegt wel eens dat de slogan van consulting luidt: “Work hard, play hard”. 
En dat is niet meer dan waar! Hierdoor ben je bij Accenture omgeven door ambitieuze, en 
tegelijk toffe mensen.

 4. Er is enorm veel aandacht voor de persoon op zich, iedereen wordt enorm 
hard begeleid en er wordt heel hard geïnvesteerd in mensen hun persoonlijke groei. Niet meer 
dan logisch, aangezien we geen ‘product’ verkopen, en alles dus afhangt van de kwaliteit en 
skills van onze mensen.

Als dit je aanspreekt, kan je zeker enkele Ugentse burgie alumni aanspreken:
Ruben Goberecht (CW), Cas Decloedt (IEOR), Pieter De Ridder (Biomedical Engineering), 
Antoine De Schrijver (CW), Xanne Janssens (IEOR), Bart Lauwers (Chemie), Helena Loobuyck 
(Chemie)

Groetjes, 
Ruben, Analyst bij Accenture
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Originele kerstversiering
zelf maken 

Zelf het een en ander maken, heeft echt zo zijn voordelen. Allereerst is creatief bezig 
zijn heel ontspannend. Verder kan het heel leuk zijn om met andere gezinsleden aan 
tafel lekker wat te knutselen. Tenslotte bespaart het ook nog eens heel wat geld.

1. Christmas Fotocollage
Zoek je favoriete foto’s van het laatste jaar en gebruik ze 
voor een leuke en originele kerstdecoratie.
Je kunt hierbij denken aan de vorm van een ster of een 
kerstboom. Helemaal in stijl en tegelijkertijd genieten 
jullie tijdens de donkere dagen van jullie favoriete 
kiekjes. Eventueel maak je het geheel extra sfeervol 
door er een lichtjesslinger omheen te hangen!

2. Maak je eigen schouw
Een schouw, gezellig! Misschien was het altijd al een 
droom van je, maar is het er nooit van gekomen om het 
daadwerkelijk te realiseren.
Ben jij geen handige Harry? Geen probleem! Dit kan heel 
eenvoudig door een aantal dozen te gebruiken, deze op 
elkaar te stapelen en te beplakken met steentjespapier. 
Maak het gezellig met waxinelichtjes, kaarsjes en andere 
mooie decoratie.

3. Maak je kerstboom zelf
Gebruik materiaal uit de natuur. ga eerst gezellig met 
elkaar naar het bos. Verzamel daar een aantal mooie 
takken. Zaag of snij ze in verschillende lengtes, zodat je 
er de vorm van een boom mee kunt maken.
Je begint met een heel klein takje dat je aan de muur 

bevestigt. Neem daarna steeds een iets langer 
takje en hang dat eronder. Maak het geheel af door 
middel van dennenappeltjes en kerstlichtjes.
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4. Versieringen in een schaal of bokaal
Heb je niet heel veel tijd om een kerst decoratie 
te maken, kies dan voor deze eenvoudige 
versiering. Neem een glazen vaas of schaal 
en vul deze met dennenappels en kerstballen. 
Ontzettend leuk om op de salontafel te zetten!

5. Vrolijke kurkenstop voor op de kersttafel
Verzamel eerst wat dennenappels en spuit deze groen met 
verf. Laat ze goed drogen. Om het wat feestelijk te maken, 
kan je er ook wat gliltters aan toevoegen. 
Snijd een kurk in twee en kleef de afgesneden kant aan de 
dennenappel. Last but nog least: plaats de ster bovenaan.

6. Kralenornament
Koop een metaaldraad en kralen in een kleur dat 
je mooi vindt. Vervorm de metaaldraad zodat je de 
vorm krijgt van een ster. Schuif de kralen over de 
draad en wikkel de draad als laatste rond de haak. 

7. Sneeuwvlokken van papieren zakjes
Begin met knippen van je ‘template’. (zie foto 1)

Nu gaan we de eerste vier zakjes op de template lijmen. (foto 2) Leg de template met 
de gevouwen onderkant naar beneden en leg het volgende zakje met de gevouwen 
onderkant naar boven. Maak een T-vorm met lijm op je template, aan de dichte korte 
kant en over het midden van het zakje. Plak het nieuwe papieren zakje op je template.
Knip nu de punten en de driehoekjes uit de nieuwe zakjes. Dit doe je niet pas op het 
einde omdat al die lagen papier te dik zijn en dan kom je er niet doorheen met je 
schaar. Vervolgens lijm je de overgebleven zakjes op dezelfde manier vast en knip je 
ook hier weer de punt uit en de driehoekjes, zodat alle zakjes er hetzelfde uitzien.
Nu kun je de sneeuwvlok vormen door het bovenste en het onderste zakje naar elkaar 
toe te brengen. Voeg aan één van de twee zakjes weer een T met lijm toe en leg 
er een touwtje tussen. Plak de twee uiteindes aan elkaar vast met het touwtje. 
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Animal feeling:

Kerst is niet enkel een periode waarbij mensen samenkomen om te genieten van 
lekker eten, gezelligheid en eventueel wat cadeautjes als je voor al de herexamens 
bent geslaagd en de ouders goed gezind zijn. Het is ook een periode waar vele 
huisdieren nog herinneringen van over houden, voor sommige eerder slechte en 
voor andere dan weer goede. Het is een periode waarin sommige baasjes van hun 
kleine, of bij sommige grote, vriend(en) eisen dat ze verplicht moeten participeren 
in  een traditie, waar zelfs sommige mensen niet aan willen meedoen, namelijk het 
“kerst verkleden”. Alhoewel vele mensen dit een mega schattige vertoning vinden, 
wordt er weinig aandacht besteed aan de mentale staat van het dier zelf.
Om men een beeld te geven welke impact zo een ervaring op het dier heeft, hebben 
we gesproken met George, een hond die zelf in die situatie zat.

George, hoe kan je kerstmis voor jou het best beschrijven?

“Woof”

Heb je hier al eens met jouw baasjes over gesproken?

(George maakt een piepend geluid)

Heb je al eens nagedacht over een manier om mensen hierover aan te 

kunnen spreken?

(George wordt afgeleid door een geluid 
achter hem en keek even weg)

Kan je nog op dezelfde manier naar 
jouw baasjes kijken als voor deze 
kerst ervaring?

(George kwispelt)
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Zoals men kan zien is dit een zeer ingrijpende ervaring voor velen. Daarom roepen 
we op om komende kerst een beetje aandacht te schenken aan dit onderwerp.
Ikzelf heb dan ook eens gevraagd achter de mening van mijn eigen hond. Haar 
blik was duidelijk.

 begrijpelijke blik van eigen hond
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SLEUTELGATEN
“In mijnen tijd bestond biomedische nog 
niet, mensen werden ziek en gingen dan 
dood ofzo.”
~Dries Vande Ginste

*student maakt tijdens de les een opmer-
king dat Srdan een workaholic is*
“Mijn collega’s zeggen dat ik, met wat ik 
doe, vier andere mensen kan vervangen.”
*lachje, met rode ogen*
~Srdan Lazendic

*Over het feit dat een bepaald onderwerp niet erg 
uitgebreid was behandeld in MeLa *
“Dus dat onderwerp is een beetje stiefmoederlijk 
behandeld dan. Hmm, ik zal dan eens met de stief-
moeder moeten gaan spreken.”
~Gert de Cooman

“... en als ik daar dan een factor aan toe-
voeg, nja, dan maakt dat natuurlijk geen 
knijt uit.”
~Dimitri Van Neck
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*geeft het antwoord op een vraag die hij 
zelf gesteld had*
“Dat is een oude examenvraag, dus die 
kan ik nu niet meer vragen. Alhoewel... 
En nu niet in de Discord zetten he!”
~Gert de Cooman

*computer flipt vlak voor een lezing*
“Help! Jullie zijn ingenieurs, ik ben een 
wiskundige!”
~Srdan Lazendic

*komt naar de les met een blauw oog*
“Jullie denken misschien dat ik agressief geweest ben 
thuis, dat is niet waar. Op zondag speel ik namelijk rug-
by. Hoewel dat ik thuis wel zou moeten opletten, want 
mijn vrouw is een Russin. Een scheikundige zelfs, dus 
als die dan zo begint met van die Novitsjok...”
~Dries Vande Ginste
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Tijd voor een 
shotje

All I want for 
Christmas is
dat je de 

plopdans doet

Vertel
over je leukste 
kerstcadeau
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
3 slokken

All I want for 
Christmas is

dat je paal-
danst 

met een ima-
ginaire paal

All I want for 
Christmas is

dat je een sexy 
berichtje naar 
iemand in de 

groep

All I want for 
Christmas is
dat je van 

tshirt wisselt 
met iemand

All I want for 
Christmas is

dat je met je 
ellebogen je 
neus aan-

raakt

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
2 slokken

question 
queen

spin the bottle

thumb 
king

bodyshots

2 truths, 
1 lie

group selfie

Vertel 
over je leukste 

familielied
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen

Vertel
over je favo-

riete kerstfilm
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen

Vertel 
over je saaiste 

kerstmis
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen



Drankspel
Hoe spelen? 
Kies eigen pionnen (lees: shotglaasjes) en een dobbelsteen uit om het borspel te starten. 
Iedereen start op het vakje ‘start’. Het bordspel gaat van links naar rechts. Wanneer ie-
mand op het vakje einde komt dan moet deze een ad fundum doen en opnieuw bij start 
beginnen. Als iemand perfect op einde staat dan mag deze een ad fundum uitdelen. Als 
je op een  geelgeel vakje komt, moet iedereen om ter eerst doen wat er geschreven staat. De 
laatste persoon neemt 3 slokken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blackouts, ongevallen of zwangerschappen.

Kies iemand om te 
spiegelen

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
2 slokken

All I want for 
Christmas is

dat je ieder-
een een 

complimentje 
geeft

All I want for 
Christmas is

dat je 3 
squats doet

All I want for 
Christmas is

dat je zo luid 
roept als je 

kan

Deel uit
4 slokken

Drink zelf
3 slokken

Tijd voor een 
shotje

question 
queen

Zing
je favoriet
kerstliedje

beste poging
= 5 slokken 

uitdelen

Vertel
over je leukste 
nieuwjaars-

cadeau
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen

Vertel  
over je ergste 
familiediner
beste verhaal 
= 5 slokken 

uitdelen



Maagd 
(23 aug - 22 sept)

Weegschaal
(23 sept - 22 okt)

Schorpioen
(23 okt - 21 nov)

Boogschutter 
(22 nov - 21 dec)

Steenbok
(22 dec - 19 jan)

Waterman
(20 jan - 18 febr)

Horoscoop

Je geniet enorm van 
rondhangen met 
een levendige groep 
mensen, maar vandaag 
is er één speciale ziel 
in het bijzonder die je 
bezighoudt. Als jullie 
maar niet uitgepraat 
raken, neem dan het 
initiatief.
aantal kerstcadeaus: 5

Keep your eyes on the 
prize vandaag, want als je 
ver wil komen wat betreft 
dat doel, is scherpe 
focus vereist. Laat je niet 
afleiden totdat je alle 
cruciale taken op je lijstje 
hebt afgevinkt. En ga er 
dan op uit om je idee te 
pitchen.
aantal kerstcadeaus: 3

Tuurlijk, het is leuker 
om door de ander te 
worden verrast of omver 
geblazen, maar soms 
moet je die prins of 
prinses nog even in hem/
haar/die wakker maken. 
Maak gebruik van een 
verrassingselement om 
indruk te maken.
aantal kerstcadeaus: 4

Mocht er ruzie ontstaan 
binnen een groep mensen, 
kies dan geen partij. Je kan 
een beroep doen op jouw 
leiderschapskwaliteiten en 
de aandacht terugbrengen 
naar het hogere doel van 
het collectief.

aantal 
kerstcadeaus: 0

Een Zon-Jupiter-driehoek 
kan het ‘with benefits’-
gedeelte toevoegen aan 
een voorheen puur 
platonische relatie. 
Maar het kan ook zijn 
dat je met die goede 
vriend of vriendin gaat 
samenwerken aan een 
spannend nieuw project.
aantal kerstcadeaus: 1

Als het duurzaam is 
geproduceerd, ethisch is 
en goed voor de ziel, dan 
staat jouw naam erop 
geschreven. Die goede 
karma komt altijd terug, 
dus als je wat meer moet 
investeren in goederen en 
materialen, maak je dan 
geen zorgen.
aantal kerstcadeaus: 7

Horoscoop
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Horoscoop

Vissen
(19 febr - 20 maa)

Ram
(21 maa - 19 apr)

Stier
(20 apr - 20 mei)

Tweelingen 
(21 mei - 20 jun)

Kreeft
(21 jun - 22 jul)

Leeuw
(23 jul - 22 aug)

Horoscoop

 Laat voorzichtig 
optimisme de leidraad 
zijn bij het opvolgen 
van de ‘leads’ die 
binnenkomen in de vorm 
van onderbuikgevoelens. 
Wacht tot je 
daadwerkelijk bewijs 
hebt voordat je er in het 
openbaar over praat. 
aantal kerstcadeaus: 12

Als je een groep mensen 
ontmoet die jouw 
interesses delen, meng 
je daar dan vooral 
in! Je hoeft natuurlijk 
niet meteen allerlei 
persoonlijke details over 
jezelf te delen, of een 
‘jaarabonnement’ af te 
sluiten. 
aantal kerstcadeaus: 9

Doe je best om te 
connecten met mensen in 
jouw werkveld die dingen 
op een vernieuwende 
wijze willen doen. Een 
vriendelijk gebaar kan 
geldstromen op gang 
brengen! Friendly 
reminder: er is geld voor 
nodig om geld te maken.
aantal kerstcadeaus: 2

Wees eerlijk over je 
behoefte aan ademruimte 
en voorkom dat je tegen 
iemand uitvalt. Nadat je 
wat uren voor jezelf hebt 
gehad en hebt kunnen 
experimenteren, zou je 
zomaar op een briljant 
idee kunnen komen.
aantal kerstcadeaus: 6

Sneak ertussenuit met 
je favoriete plus-één 
zodra het kan - voor 
een lunch of een sexy 
namiddag samen. Single 
Leeuwen zouden iemand 
van soulmate-kwaliteit 
kunnen aantrekken.
aantal 
kerstcadeaus: 
14

Trakteer jezelf op een 
ervaring die je horizon 
zal verbreden en je een 
wereldburger laat voelen. 
Dat betekent niet dat je 
je spaarrekening moet 
plunderen om een dure 
reis te kunnen maken. De 
wereld ligt vandaag aan 
je voeten!
aantal kerstcadeaus: 8
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De Satisfyer Pro 2,
getest en goedgekeurd door de 

Kerstvrouw
Hohoho zalig Kerstmis iedereen,

‘Ik sta al drie maanden droog en ik voel me 
seksueel gefrustreerd. Hoezo zalig, mevrouw de 
Kerstvrouw?’ - hoor ik je al vragen. Zalig omdat 
je net het beste cadeau voor al je vriendinnen hebt 
gekocht dankzij mijn raad. Vele jaren geleden 
heb ik het namelijk zelf aan al mijn vriendinnen 
laten leveren door mijn man, de Kerstman zelf, 
en ze zijn nog nooit zo blij geweest. 
‘Hoe kwam u nu op dat idee, mevrouw de 
Kerstvrouw?’ – hoor ik je al vragen. Ik zal het je 
eens vertellen hoe ik op mijn briljant idee kwam. 
Nog meerdere jaren eerder dan vele jaren 
geleden lag ik weeral alleen in mijn bed op de 
beste feestdag van het jaar, omdat mijn man 
op deze dag zoals altijd druk bezig was met 
het uitdelen van pakjes. Ik kon niet slapen, dus 
ging ik nog maar een wandelingetje maken over 
onze prachtige landerijen op de Noordpool en 
uiteindelijk door de fabriek. Wat zag ik daar? Het 
was een cadeautje, helemaal alleen achtergelaten 
(net zoals ik). Op een mooie feestdag zoals deze 
verdien ik ook wel een mooi cadeautje, dus ik 
maakte het open. Het was de Satisfyer Pro 2. Zo discreet verpakt dat je de 
inhoud nooit had kunnen voorspellen. Omdat mijn man toch de hele wereld aan 
het rondvliegen was, kon ik het evengoed uittesten. Met zijn 11 programma’s 
stelde de Satisfyer Pro 2 niet teleur, ik belandde in een ander universum. Ook 
werden mijn hersenen tot moes gereduceerd omdat ik niet meer kon nadenken 
door al zijn gekke luchtdruksnufjes. Helemaal van mijn stokje geblazen bekeek ik 
ook nog eens de kleine lettertjes op de doos. Ik las dat het product beloofde ultra 
stil en waterproof te zijn (en tot nu toe heeft dat nog niet teleurgesteld). Één 
groot feest, dit was het beste cadeau ooit! 
Het jaar erop hoorde ik van mijn vriendinnen dezelfde reacties: ‘Beter dan om 
het even welke man xpxd’, alsook: ‘Eindeloos plezier zonder spierpijn achteraf’, 
en: ‘Chefs kiss, vijf sterren’. Ziezo, nu je weet hoe je zelfs alleen je Kerst kan laten 
spetteren en ook nog eens de perfecte cadeautip hebt gekregen, druip ik weer 
gezellig af naar mijn bedje.

Groetjes,
de Kerstvrouw
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Proficiat, je hebt de laatste pagina van dit ‘t Civielke 3 
bereikt!  En wat voor één was het. Een prachtige samenwerking 

van verscheidene posten en individuen. 

Een welgemeende dankuwel aan onze praeses Tim Vanhooren 
voor weer een prachtige Praeses Praat. Ook een grote 
bedanking aan onze vicepraeses en mama, Chloë Verstraete, 

voor alweer een receptje klaar te maken voor ons.

Bedankt aan FRiS, BEST, Sport en IAESTE om zich aan de 
deadlines te respecteren. Het is een waar kerstwonder!

Bedankt aan alle mensen die nog mee artikels hebben 
geschreven en aanwezig waren op de Creatieve Avond. Jullie 
zijn echte redders in nood, en volgend jaar zal het budget 
voor de Creatieve Avond omhoog geslaan worden, dus dat 

betekent meer frietjes!!

Merci aan Logistiek om zo mooi de bakfiets voor te stellen, 
we dromen nu allemaal ‘s nachts van ooit eens Deborah te 

bestijgen.

Jullie zijn allemaal toppers. 
Zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Vele kusjes en knuffels!

De redactie: Kathelijne Coussement,
Céline Duchaine, Leen van Kerckhoven, Senne De Leeuw

DANKWOORD
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