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c o l o f o n
‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de

Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine
pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit

Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag
per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen.

In juli en augustus verschijnt er geen editie.
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Oliver De Vijt

Fran Debruyne          Gwendolyn Heyninck
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Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
tel/fax: 09/264 37 26
e-mail: communicatie@vtk.ugent.be
website: https://vtk.ugent.be

VTK Career and Development
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

e-mail: interne@vtk.ugent.be,
             career@vtk.ugent.be

Druk NV Drukkerij Verbeke
Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent
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voorwoordje al van 
het eerste semester. 

Sinds het vorige 
voorwoordje is er 

niet veel veranderd 
aan hoe mijn dagen 

eruit zien, maar VTK 
heeft ondertussen niet 

stilgezeten.
Zo hadden we weer 

tijd om onze sportieve 
voornemens op te nemen 

via de strava challenges van 
sport, konden de eerstejaars 

hun eerste examenperiode 
voorbereiden met een 

cocktailworkshop en was er 
opnieuw een online teambuilding 

voor de ongedoopten waarna 
ik een grotere kater had dan een 
goeie avond in Delta . Ik zelf ben 
naar onze virtuele internshipfair 
gegaan terwijl ik eigenlijk al een 
job heb, het online daten heb ik 
dan weer gemist hoewel ik nog 
geen lief heb. Ik maak duidelijk 
de juiste beslissingen.
Het lijkt alsof we al weken in 
de blok zitten waardoor de 
komende weken misschien 
nog zwaarder zullen zijn 
dan andere jaren. Gelukkig 
heeft VTK een discord 
waar je terecht kan om 
samen te studeren 
en pauze te nemen. 
Via deze link kunnen 
jullie allemaal joinen: 
https://discord.gg/
NrPdj4KCqD.
Voor volgend 

semester zijn we ook al volop bezig met 
verschillende activiteiten te plannen. Van 
een aangepaste jobfair, galabal, lentefuif, 
parkpop, show en veel meer, tot zelfs een 
coronaproof doop. Hou het dus zeker 
allemaal in de gaten en hopelijk kunnen 
we ook snel weer Delta bezoeken want ik 
heb nog veel bonnen die op moeten voor 
ik afstudeer. 
In mijn vorig voorwoordje konden jullie 
ook allemaal via een QR-code een korte 
survey  invullen om mij ideetjes te geven 
voor mijn volgende voorwoordje. Aan de 
antwoorden te zien is voor de meesten 
hun inspiratie ook wat ver te zoeken. Als 
we de mensonterende antwoorden even 
wegdenken, was er een antwoord dat toch 
af en toe terug kwam: een zevensprong. 
Ik ben hier jammer genoeg geen expert 
in, maar kan het zeker aanraden voor de 
fans.
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Liefste lezertjes, 

We zijn er weer met een nieuw ‘t Civielke! 
In dit ‘t Civielke nemen we jullie mee in 
de gezellige eindejaarssfeer: zo kan 
je lezen hoe je als student zelf op een 
makkelijke manier een heus feestmaal 
kan klaarmaken, wat je op je verlanglijstje 
kan zetten, welke cadeaus je voor 
anderen kan kopen, hoe je je kot/huis 
kan versieren voor de feestdagen en met 
welke kledij je indruk kan maken op je 
familie. 

We willen je ook graag warm maken voor 
de Secret Santa, de VTK awards, en het 
interview met Mario Pickavet. Natuurlijk 
zijn ook onze vaste rubrieken er weer! 
Zo krijg je niet één maar twéé websites 
van de maand, lees je in je horoscoop 
je vooruitzichten voor het jaar 2021, en 
geven sport, BEST, FRiS en IAESTE jullie 
opnieuw een update.

Het is meteen ook het laatste ‘t Civielke 
van 2020. Niet getreurd! In 2021 zijn 
we er weer! (als de aarde tegen dan 
niet vergaan is want wie weet wat voor 
rampen 2020 nog brengt…) 

Nu we toch aan het ratelen zijn, bij 
een nieuw jaar horen natuurlijk ook 
nieuwe wensen: wij wensen je een 
jaar vol vriendschap, plezier en liefde. 
We hopen dat je slaagt in alles wat je 
wilt ondernemen, dat je van elke dag 
mag genieten. We wensen je vreugde, 
voldoening en bergen van geluk, een heel 
jaar aan een stuk! 

Even iets anders nu. We beseffen dat 
Corona er bij iedereen diep ingehakt 
heeft. Daar komen nu nog eens examens 
bovenop en het worden waarschijnlijk 
minder leuke feestdagen als anders, we 
willen graag benadrukken dat het oké is 
om je eens wat minder te voelen, dat is 
perfect normaal. Weet dat je ook altijd 
ergens terecht kan, zowel bij je vrienden, 
het VTK presidium (en de leden natuurlijk!), 
als andere instanties (Awel, Tele-

Onthaal, Jac, de 
zelfmoordlijn, UGent 
psychologen)...  Ook 
wij zijn bereikbaar! 

Dat was het dan weer, 
de laatste Redactie 
Ratelt van dit jaar, 
geniet nog van de 
laatste dagen, knallen 
die examens en we zien 
elkaar terug in 2021! 

Geniet van de feestdagen! 
Een top 2021 gewenst!

Jullie redactie
Anouk, Clara, Oliver

P.S. We hebben speciaal voor 
dit ‘t Civielke twee afspeellijsten 
gemaakt die je kan luisteren 
tijdens het lezen! Feestsfeer 
is gegarandeerd! Scan de QR-
code en stuur een mailtje naar 
communicatie@vtk.ugent.be met 
je eigen suggesties die we aan de 
afspeellijsten kunnen toevoegen.
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Interessantste 
ingenieursvak

Zotste 
zatlap

Favoriete 
cantusliedcantuslied

Lekkerste 
kontje

Wildste 
feestbeest

Koddigste 
knuff elbeer

Heestse 
burgie/archie 

hunk

Cuteste 
koppeltje

Begeerlijkste 
burgie/archie 

babe

V T K  a w a r d s
2 0 2 0  -  2 0 2 1

Koddigste Koddigste 
knuff elbeerknuff elbeer

Heestse Heestse Heestse Heestse Heestse Heestse 
burgie/archie burgie/archie burgie/archie burgie/archie burgie/archie 

hunk

Cuteste Cuteste 
koppeltjekoppeltje

Begeerlijkste Begeerlijkste 
burgie/archie burgie/archie 

babebabe

V T K  a w a r d s
Jawel dames, heren en iedereen anders, ook dit jaar houden we 
weer de jaarlijkste VTK awards! Ken jij iemand die een van deze 
exculsieve titels verdient? Hou dan zeker de VTK facebookpagina 

in het oog om te kunnen nomineren en te stemmen!
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V T K  a w a r d s
2 0 2 0  -  2 0 2 1

Grootste 
horrorvak

Gulste 
gever

Sportiefste 
atleet

Beste 
barman/
vrouw

Favoriete 
VTK 

activiteit

Gegarandeerde 
bigshot

Favoriete 
prof

Lachwekkendste 
lolbroek

Creatiefste 
cutiepie

V T K  a w a r d s

Grootste Grootste 
horrorvakhorrorvak

Gulste 
gever

Sportiefste Sportiefste Sportiefste Sportiefste Sportiefste 
atleetatleetatleetatleetatleetatleetatleetatleet

Lachwekkendste Lachwekkendste Lachwekkendste Lachwekkendste 
lolbroek

Creatiefste Creatiefste 
cutiepie

Jawel dames, heren en iedereen anders, ook dit jaar houden we 
weer de jaarlijkste VTK awards! Ken jij iemand die een van deze 
exculsieve titels verdient? Hou dan zeker de VTK facebookpagina 

in het oog om te kunnen nomineren en te stemmen!
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Eindejaars DinerEindejaars Diner
Student Edition

Courgetti met burrata, prosciutto en een sausje van zongedroogde tomaatjes.

2 personen

-     1 sjalot, fi jngehakt 
-     1 teentje knofl ook, fi jngehakt 
-     10 half-zongedroogde tomaatjes, in 
      stukjes + olie van de tomaatjes 
-     200 g passata (best Frito van Heinz) 
-     1 el balsamicoazijn 

-     1 handvol verse basilicum 
-     2 courgettes, in sliertjes
-     125 g burrata (Italiaanse verse kaas) of 
      mozzarella 
-     3 dunne sneden prosciutto
-     2 el pijnboompitten, geroosterd

Instructies
Stoof de sjalot en knofl ook glazig in een beetje olijfolie. Voeg de zongedroogde tomaat, passata, 
balsamico, en de olie van de zongedroogde tomaten toe. Kruid naar smaak met zwarte peper, 
zout en basilicum. Laat 10 minuten koken op een zacht vuurtje. Doe olijfolie in een pan en bak de 
courgetteslierten kort. Kruid eventueel met zwarte peper en zout.

Serveer de courgetteslierten met de saus, burrata, prosciutto en werk af met basilicum en 
pijnboompitten.

Ingredienten

Wil je je ouders dit jaar níét teleurstellen, ondanks je slechte testjes? Koken voor 
de feestdagen is een perfecte goedmaker! Deze recepten klinken moeilijk, maar ze 

vallen beter mee dan je denkt. Goeie indrukken verzekerd!
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Chique hamburgers 
2 personen

Voor de hamburgers:
-     1 ajuin
-     Een krop sla
-     2 tomaten
-     200 g augurken
-     2 hamburgers

-     2 hamburgerbroodjes
Voor de saus:
-     40 milliliter Mayonaise  
-     2/3 eetlepel Ketchup  
-     1/3 eetlepel Witte 
      wijnazijn  

-     Rode ui  (klein)
-     Zwarte peper  
-     Paprikapoeder  
-     Zout  
-     Fijne Kristalsuiker  
-     Cayennepeper  

Instructies
Voor de hamburgers zelf:
Bak de hamburgers gaar (dit duurt altijd wat langer dan je denkt!) en de uien knapperig. Snij de 
tomaten in schijfjes en de broodjes in twee. Was de sla. Combineer met de ingrediënten die je wil!

Voor de lekkerste hamburgersaus ooit:
Meng alle ingrediënten, proef, en kruid bij indien nodig. That’s it. 

Ingredienten

Chocoladecake

-     175 g zachte boter
-     175 g kristalsuiker
-     2  zakjes vanillesuiker
-     3 eieren
-     250 g zelfrijzende 
      bloem
-     1,5 dl melk

-     4 eetlepels 
      cacaopoeder (liefst 
      met zo weinig 
      mogelijk suiker, dus 
      geen Nesquik), opgelost 
      in 4 eetlepels warme 
      melk

-     200 g pure chocolade
-     200 ml room (30% vet)
-     3 eetlepels 
      appelsiensap
-     1 eetlepel citroensap

Instructies
Verwarm de oven voor op 180° C.
Meng de zachte boter en de suiker tot het mengsel een witte kleur krijgt en alle suikerkorrels 
opgenomen zijn. Voeg daarna een voor een de eieren toe. Wacht tot elk ei volledig is opgenomen 
voor je het volgende toevoegt. Voeg afwisselend de melk en de gezeefde bloem toe. (Kleine tip 
trouwens: normaal gezien ziet het beslag van goed vochtige cake er vrij dik, maar niet kneedbaar 
uit.) Meng ten slotte het papje van cacaopoeder en melk door het beslag. 
Boter in en bebloem een bakblik. Zet de cake 50 à 60 minuten in de oven. Doe de oven níét open 
in het eerste halfuur, anders zakt de cake in. Na 50 minuten kan je checken of een mes er proper 
uitkomt (dus zonder vochtig beslag eraan). Is dit het geval, dan is je cake klaar. Laat afkoelen en 
bereid ondertussen de ganache. Dit doe je door de chocolade en de room au bain-marie (je zet 
een pot met water op het vuur en zet er een volledig droge kom boven. De bovenste kom mag het 
water niet raken en moet droog blijven (aan de binnenkant toch). Water en chocolade gaan niet 
samen!) op te warmen en het citroensap en het fruitsap toe te voegen. Laat even afkoelen en giet 
dan over de cake.
Smakelijk!

Ingredienten

‘ t  C i v i e l k e   |   1 1 



Lesvrije weekT o  D o  l i s tT o  D o  l i s t
Bang dat corona ook de lesvrije week gaat verpesten? Fear no more, 
want hoewel een skireisje er (waarschijnlijk, wie weet) niet in zit, zijn 
er nog tal van leuke dingen om te doen. Hopelijk zijn we tegen dan al 
virusvrij, en heb je geen zak aan deze lijst omdat je gewoon de hele 

week gaat uitgaan en skiën!

Girls (and boys) just wanna have fun! Beleef de goede oude tijden van de 
Barbiefi lms waarin de personages hun ogen nog niet hun hele gezicht 
vulden en klassiek ballet de basis was! Van de Notenkraker tot Rapunzel 
(je weet dat je een OG bent als je de Barbiefi lm Rapunzel kent), zelfs Barbie 
en het Diamantkasteel. Kijk maar in het vorige Civielke om een paar goede 
streamingsites te vinden en je kan aan je marathon beginnen. Aan alle 
jongens: het zijn echt leuke liedjes, geef het een kans. En anders, ja, Marvel 
he.

Stap 1: kies een zo vlak mogelijke oppervlakte in je tuin, een terras is 
hiervoor meestal ideaal. Leg een groot, waterdicht zeil (iets groter dan je je 
schaatsbaan wil hebben) open op deze ruimte.
Stap 2: Red een aantal planken van het haardvuur, en leg deze op de omtrek 
van je toekomstige ijspiste. Verstevig de hoeken met hoekijzers (je weet 
wel, van die L-vormige ijzeren dingen) en eventueel een verbinding in hout 
vanboven. 
Stap 3: Vouw het zeil over de houten balken en vijs ze stevig vast. Nu kan je 
beginnen vullen. Doe dit in stukjes, en zet de tuinslang af en toe op spray om 
een gladder oppervlak te bekomen. 
Nu nog hopen dat het vriest en dat al die moeite niet voor niets was. 

(Barbie)films opnieuw kijken

Schaatsbaan op je terras

1 2   |   ‘ T  c i v i e l k e



Duik in je oude fotoboeken en zoek de grappigste foto’s van toen je klein was. 
Dit zijn best geen zomerfoto’s als je geen zware verkoudheid wil oplopen. 
Als je dit wel wil en iedereen wil vertellen dat je corona hebt, voel je vrij. Zoek 
kleren die lijken op wat je droeg op de foto’s, naai ze zelf indien nodig. Zet je 
beste smoeltje op en laat een van je huisgenoten de foto nemen. Je kan ook 
altijd de timer gebruiken, maar foto’s namaken is altijd leuker met meerdere 
personen. Je kan ze eventueel nog op het internet posten en viraal (wie zei 
er virus?!) gaan.

Als je het einde van dit artikel gehaald hebt, ben je waarschijnlijk echt 
wanhopig om iets leuks te doen. Hierbij: de leukste optie. Benodigdheden: 
acrylverf, kan heel goedkoop zijn, of zoek anders in een of andere kast. 
Sowieso dat je nog van die grote bussen verf hebt liggen van toen je kleuter 
was. Leg nu krantenpapier onder de tafel die je wil vandaliseren, dip je grote 
teen in de kleur die je wil en maak een prachtig schilderij. Eenmaal klaar, kan 
je een weddenschap afsluiten over wie er als eerste achter komt en hoe 
kwaad ze precies zullen zijn.

Een écht productieve bezigheid, waar niet alleen jij, maar ook de mensen 
waar je mee samenleeft, van kunnen genieten. Je kan op tweedehands.
be een oude koffi emolen op de kop tikken, draaien voor een aantal luttele 
uurtjes en je hebt de basis al. Door een fi lter duwen die handel! Op bol.com 
vind je melkopschuimers, maar je kan evengoed je armspieren gebruiken. 
Fitness met koffi e als lekker resultaat. Nog een beetje oefenen op dat 
bladvormpje en klaar!

Oude foto’s namaken

Word een barista/o

Onderkant van de tafel schilderen

‘ t  C i v i e l k e   |   1 3 



FEESTDAGEN BIJSLUITER: 
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

VIAGRAPERETIEF

Ingedriënten: 1 kilo kalkoen, 5 kilo hapjes, 3 liter champagne, 0.5 liter soep, 2 kilo taart, 2 leuke kado’s, 5 
stomme cadeus. Kan sporen van jaloezie, ruzie en sfeer bevatten.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u weer domme fout maakt, want er staan 
belangrijke tips in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem contact op met noreply@vtk.ugent.be
• Krijgt u last van bijwerkingen? Niet ons probleem!

Wat zijn de verschillende types van 
de mensen op eindejaarsfeesten 
en hoe ga ik met ze om? 
De zatte nonkel: deze nonkel drinkt 
één pintje en is al helemaal van 
het padje (ik na de lockdown). Een 
oplossing zou kunnen zijn alle drank 
te verstoppen en hem niet te laten 
drinken, maar waarschijnlijk heeft hij 
zelf zijn voorraad drank bij, laat hem 
maar gewoon drinken, dan is er wat 
sfeer op het feestje! 

De panikerende tante: deze tante 
heeft beloofd dit jaar het feestje te 
organiseren, maar panikeert al snel: 
hoe lang moet dit gerecht in de oven, 
welke gerechten ga ik kopen, hoeveel 
fl essen wijn heb ik nodig? Stress 
alom!! Een tip: vermijd de keuken! 

De vrijgevige oma: deze oma komt 
naar je toe op het eindejaarsfeestje 
en geeft je een enveloppe, vol cash. 

Gewoon glimlachen en het geld 
aannemen! 

De conservative oma: deze oma 
is nogal conservatief en snapt ook 
niet waarom kerstmarkten opeens 
wintermarkten heten, BLM wordt 
ALM (want “alle mensen doen er toch 
toe?”) en een koppel is de facto een 
man en een vrouw (want zo staat 
het in de bijbel). Tot overmaat van 
ramp begint je progressieve nicht 
een discussie met haar. Je houdt je 
er beter buiten! 

Je betweterige neef: deze neef weet 
alles beter, hij heeft zelf een medicijn 
tegen kanker uitgevonden, hij begint 
natuurlijk te discussiëren tegen 
iedereen die er zijn twijfels over heeft. 
Hij zou de perfecte Trump-adviseur 
zijn, koop hem dus als cadeau een 
ticket naar de VS, dan ben jij er ook 
vanaf!

1 4   |   ‘ T  c i v i e l k e



Mijn buik ontploft! Wat doe ik? 
Eindejaarsfeestjes allemaal goed 
en wel, maar je komt zeker 10 kilo 
aan. Blijkt dat oma dit jaar én 2.000 
hapjes én soep én een hoofdgerecht 
én twee gangen dessert (ja mijn 
oma doet twee gangen dessert, 
wees jaloers!) heeft gemaakt. Je buik 
staat op ontploffen na zo een maal, 
hoe vermijd je dat? Een mogelijke 
oplossing is gewoon de soep en het 
hoofdgerecht te skippen, maar is 
ook niet echt gezond (en opeens blijk 
je terug 5 jaar te zijn want je ouders 
klagen dat je ook “iets deftigs” moet 
eten). Van elke gang iets minder eten 
kan ook. Maar zeg nu zelf, is dit echt 
een probleem? Nah, eet je gewoon 
vol!

Geen lief, wat nu? 
Je kent het wel, je brengt al jaren geen 
lief mee naar het kerstfeestje, en heel 
je familie vraagt elke keer wanneer 
je iemand gaat meebrengen. Net op 
het moment dat iemand die vraag 
stelt wordt het stil aan tafel en kijkt 
iedereen naar jou. Awkward! Zeker als 
je familie namen begint te lanceren 
van potentiële matches. Dit alles 
wordt nog eens extra gênant als ze 
mensen van het verkeerde geslacht 
beginnen opnoemen, oeps! 

Nu ja, een oplossing heb ik hier niet 
echt voor, je zou een excuus kunnen 
geven waarom je geen lief hebt (maar 
ja, na jaren zijn die ook op en moet je 
gewoon toegeven dat jij waarschijnlijk 
het probleem bent). Je kan ook op 
Holidate-wijze een date fi xen die 

doet alsof hij/zij je lief is, maar of dat 
makkelijker is dan het zoeken van een 
echt lief weet ik niet... 

Hoe reageer ik op de cadeaus die ik 
krijg?
Je tante heeft dit jaar weer een 
topcadeau voor je gevonden: een 
beyblade! De rage is wel al een tijdje 
voorbij en je ligt totaal niet in de 
doelgroep, maar for some reason 
vond je tante het toch een geschikt 
cadeau voor jou. De oplossing is dan 
eenvoudig: neem je cadeau aan en 
bedank je tante, voer haar daarna - 
op subtiele wijze - zat. Eens dat dat 
gelukt is snuffel je in haar handtas 
rond en zoek je naar de aankoopbon, 
steek die in je zak, en hup: je kan 
je geld gaan innen in je favoriete 
speelgoedwinkel!

Ik ben 18+ maar ik zit nog steeds 
aan de kindertafel, wat doe ik?
Blijkbaar ben je niet volwassen 
genoeg en onderschat je familie je 
in je capaciteiten om een volwassen 
gesprek te voeren, en daarom zit je 
nog steeds aan de kindertafel, samen 
met je 2 jarig neefje en 5 jarig nichtje.   
Je kan natuurlijk gewoon je stoel 
verzetten maar dan begint je tante 
te panikeren (want “de tafelschikking 
klopt niet meer!”), dus moet je toch 
blijven zitten aan de kindertafel. Je 
kan dan best optimaal van de situatie 
profi teren en je neefjes en nichtjes als 
slaafje gebruiken (“ga nog eens een 
stuk taart halen voor mij”), want jij 
bent toch de oudste.
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Deze tip kan wel eens heel handig zijn na de examens . Je opent je 
puntenbriefje - met de nodige stress - en wat blijkt JE BENT VOOR ALLES 
GESLAAGD (of ja voor bijna alles / voor niets).  Het kan dan handig zijn 
jezelf te reanimeren, hier lees je hoe je dat doet!

HOe red je jezelf als je HOe red je jezelf als je 
een hartaanval krijgt?een hartaanval krijgt?
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Tip 1: Vermijd erger en slik een aspirine

Een hartaanval onstaat doordat de aderen die zuurstof naar de harstpier brengen verstopt 
raken. Zodra je het gevoel krijgt dat je een hartaanval krijgt, slik dan snel wat aspirine in 
(minstens 325g - wat neerkomt op een stuk of 3 aspirines). Door er op te kauwen - ipv ze in 
te slikken - komt de aspirine sneller in je bloedbaan. Dit helpt niet de hartaanval te vermijden, 
maar wel dat er minder bloetvaten verstopt geraken!

Tip 2: Waarschuw anderen 

Deze tip klinkt nogal wiedes, maar is toch belangrijk. Als je niet alleen bent bel dan snel naar 
de noodcentrale. 

Tip 3: Zorg dat je hart minder zuurstof verbruikt

Wat je ook aan het doen bent: stop ermee. Hoe sneller je hart pompt, hoe meer zuurstof het 
verbruikt. Kalmeer jezelf en denk aan rustgevende dingen - zoals de zee of het bos - om je 
hartslag naar beneden te krijgen. Een hartslag per seconde is optimaal. Je kan je klok - op 
je horloge als je oldschool bent  of - op je gsm erbij halen en focussen op de seconden. Elke 
seconde ‘hartslag’ zeggen helpt ook om in dit rimte te komen. Blijf dit doen. 

Tip 4: Zorg dat er mee zuurtsof naar je hart kan stromen

Ga op de grond liggen en leg je benen omhoog, zo blijft er zo veel mogelijk bloed rond het hart 
hangen en hoeft het hart minder hard te werken om bloed te pompen. Zet ook ramen en deuren 
open om het zuurstofniveau in de ruimte te verhogen. Heb je toevallig een zuurstoftank bij? Zet 
deze dan op je neus (draai de knop naar 4 liter). Adem langzaam in door je neus en uit door je 
mond. 

Tip 5: Pas hoest-reanimatie toe

Adem in en hoest elke drie seconden: adem eerst diep in door je neus denk drie keer hartslag 
en hoest dan. Herhaal dit. Door het hoesten zal je minder snel fl auwvallen en blijf je alert tot 
gewone reanimatie kan worden toegepast.

Tip 6: Eet of drink niets

Als ze beslissen om je in het ziekenhuis te opereren is het beter om nuchter te blijven.
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MadLibs
Eindelijk is het einde van 2020 in zicht... Snel laten we dit 
desastreuze jaar achter ons en kijken uit naar mooiere 
vooruitzichten. Wil je toch het jaar met een mooi stukje 
proza afsluiten, maar heb je zelf geen tijd/zin/creativiteit 
hiervoor? Niet gevreesd! Vul de gepaste woorden in in 

nevenstaand prefab-kunstwerkje en you’re good to go!

(1) De superlatief van een bijvoeglijk naamwoord: 
(2) De ontvanger van deze brief: 
(3) Een zelfstandig naamwoord: 
(4) Een zelfstandig naamwoord: 
(5) Jouw slechtste herinnering: 
(6) Een bijvoeglijk naamwoord: 
(7) Een zelfstandig naamwoord: 
(8) Een bijwoord: .
(9) Een bijvoeglijk naamwoord: 
(10) Een tijdsduur: 
(11) Een bijvoeglijk naamwoord (Engels): 
(12) Een bijvoeglijk naamwoord:.
(13) Een kwantiteit: 
(14) Een godendrank: 
(15) De superlatief van een bijvoeglijk naamwoord: 
(16) Een ziekte: 
(17) Een bijvoeglijk naamwoord: 
(18) De lieftallige verzender van deze brief:

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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Aller...……………(1) ..........................(2),

Staat iemand aan de …………………………………. (3)?
Wat is die lekkere ………………………………….(4),

 en wat gebeurt er met mijn humeur?
Ah! Het is het nieuwe jaar! 

Wachten, wachten deed ik maar...
Wat ik alvast niet zal missen aan 2020 

is ........................................................................................ (5).
Maar ook niet alles was ................................ (6).

We hebben alvast veel bijgeleerd, over ............................... (7)
en over onszelf. 

Daarom zeg ik je …………………………………. (8) vandaag,
dat ik dit ................................... (9) jaartje 

voor …………………………………. (10) met me meedraag.

What doesn’t kill you, makes you ................................. (11), 
zeggen ze dan.

We weten dat het alvast niet meer .................................(12) kan.
Omringd door ………………………………….(13) tof gezelschap,

maar hopelijk niet te veel,
anders wordt het wat te krap (met de regels).

Volgend jaar klinken we opnieuw met ..................................... (14),
en zie ik je hopelijk terug hier. 

Ik wens je het aller........................(15) toe, 
allesbehalve ‘the .................................. ‘(16) 

Je ………………………………….(17) kapoen,
………………………………….(18)
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Welke foute kersttrui past bij jou?

Wat eet jij met Kerst?

 Rombautje mét Joppysaus

 Het wordt eten wat de pot schaft. Hoogstwaarschijnlijk kip curry met rijst.

 Zoals elk jaar: varkenshaasje!

 Een 5 gangenmenu inclusief champagne

Hoe zit jouw huis/kot eruit tijdens de Kerstdagen?

 Een kleine kerstboom in de living is meer dan genoeg.

 Zoals altijd, die lampen zijn alleen maar energieverspilling. 

 Kerstlichtjes everywhere!!!

 Kerstdagen? Mijn versiering hangt al langer dan een maand op!

Er hangt een maretak aan het plafond, wat doe jij?

 Maretak, wat is dat? Is dat iets zoals een tingelplant?

 Ik heb daar geen maretak voor nodig *knipoog*

 Ik maak een 10-meter-omweg om zeker niet in de buurt te moeten 

 komen van die plant! 

 Ik claim de vierkante meter eronder voor de hele avond!

Wat is jouw perfecte kerstcadeau?

 Een Covid19-vaccin.

 Een goede fl es wijn, of 2 of 3…

 De iPhone 12, of is er intussen al een 13? 

 Een kersttrui, hoe fouter hoe beter

Christmas Quiz Christmas Quiz Christmas Quiz Christmas Quiz Christmas Quiz Christmas Quiz 
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Dit koop ik voor Kerst voor mijn lief:

 Mijn lief? Die is even bestaande als mijn sociaal leven tijdens lock-

 down.

 Moet ik iets voor mijn lief kopen voor Kerst??

 Iets wat hij/zij echt graag wilt hebben. 

 Een matching kersttrui

Hoe ziet jouw perfecte Kerst of Nieuwjaarsavond eruit?

 Samen met vrienden het online Tomorrowland-evenement volgen.

 Als er drank is, ben ik aanwezig!

 Een rustige, gezellige avond met de familie.

 Kerstmuziek, massa’s cadeaus en héél veel eten!

Welk liedje is niet te missen tijdens de kerstperiode?

 Nee, nee, nee, niet nog een nieuw kerstliedje!

 I’ll be stoned for christmas van Dent May

 Last Christmas van Wham! 

 All I want for Christmas is you (I love you Mariah Carey)

Welke fi lm kijk jij sowieso op Kerstavond?

 Alles behalve een typische, voorspelbare kerstfi lm!

 Film? More like al mijn Zoom-sessies inhalen

 The holiday

 The Princess Switch
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Kerstmis is voor jou de zoveelste feestdag 
waarbij je de grootouders weer moet 
teleurstellen: ‘Nee oma, ik heb nog altijd geen 
lief.’ Maar voor de rest maak je er een gezellige 
avond van vooraleer je wegglipt om naar een 
plezanter feestje te gaan, met de kersttrui aan 
uiteraard! 

Jij neemt Kerstmis niet te serieus en ziet het 
als een dag zoals een ander. Alleen wordt er 
bij Kerst nog meer gegeten dan anders, en 
gedronken! Tegen 12 uur ’s nachts begin je 
veel te veel te delen en geef je aan iedereen die 
het wel of niet wilt horen alle details van jouw 
persoonlijke leven mee.

Kerstmis is voor jou een gezellige, fi jne 
familieavond die je niet mag missen: 
kerstverlichting, kerstmuziek en veel cadeaus 
zijn daar een must bij, net zoals een prachtige 
elfentrui!

Jij leeft het hele jaar toe naar de Adventsperiode, 
Kerstmis en Nieuwjaar. Zelfs de blok en 
de Coronacrisis kan deze dag voor jou niet 
verpesten. Jouw Kersttrui is over the top, niet te 
missen en niet te overtreffen! 

MEESTAL

MEESTAL

MEESTAL

MEESTAL
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Laten we het over één ding eens zijn; hoewel Miss Rona ons fl ink te pakken heeft voor 
de tweede keer in één jaar (insert huge eye roll), zal het ons toch niet klein krijgen als 
het komt op feestdagen. Want laten we nu eens eerlijk zijn, de drang naar cadeautjes 
kopen en vooral krijgen is alleen maar groter geworden door al het ongeluk waarin we 
ons momenteel bevinden.
Om iedereen wat op weg te helpen met originele cadeaus voor anderen (en vooral 
voor jezelf eigenlijk), is er hier een lijst gemaakt met suggesties van geschenkjes. 
Je zult hier kleinigheidjes vinden waarvan je nooit gedroomd of gedacht had dat ze 
bestonden, maar waarvan je algauw zult merken dat ze toch wel een vitaal onderdeel 
moeten zijn van je leven.
Op het eind van dit artikel zal je zo dankbaar zijn voor deze suggesties dat je zou 
willen schreeuwen van geluk om stipt middernacht (let toch op voor die avondklok).
Ik hoop alvast dat je nu al kunt genieten van deze ideetjes en misschien kun je het 
geschenk van het leven geven aan jezelf of iemand anders tijdens deze tijden!

Liefste  kerstm an  . . .

Ons derde cadeau op onze lijst is de traditionele foute 
kersttrui. Niet meteen het meest originele cadeau zou je 
denken, totdat je het opschrift leest. Toch wel een actuele 
quote, denk ik maar.

We beginnen deze lijst met iets quasi geheimzinnig: een 
cryptex. Niet zomaar een cryptex natuurlijk, maar eentje 
waarin je je dierbaarste snoepjes en koekjes in kunt bewaren 
zodat niemand OOIT nog aan jouw voorraad kan komen. Je 
toekomstige zelf zal je hier zo dankbaar voor zijn.

Voor de mannen onder ons: is dit niet het nuttigste cadeau 
ooit? Nooit meer zul je onnodig kuiswerk moeten doen om 
eventuele kleine haartjes op de grond te moeten wegvegen. 
Nooit zal je moeder of vriend(in) nog klagen over die rare 
textuur van de vloer. Je hebt de oplossing hier, gebruik hem 
ook.
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Als de foute kersttrui je toch niet volledig aanstaat, kunnen 
we iets directer aanbieden: Wc-papier zelf natuurlijk. Een 
essentieel product dat tegenwoordig niet weg te denken 
is uit ons huishouden. Sinds dit jaar heeft het ook een 
religieuze en spirituele betekenis, dus niemand zou raar 
opkijken moest je er een speciaal altaartje voor hebben in 
je woonkamer.
Het gemakkelijke aan dit ultra originele cadeau is dat je zelfs 
geen winkels moet afstuiven om het te vinden. Je lokale 
supermarkt heeft al een ruim genoeg aanbod en je kan er 
zelfs duurzame soorten vinden! Met andere woorden is dit 
cadeau niet het enige wat ontbrak aan je verlanglijst, maar 
ook nog eens recycleerbaar.

Winter is coming en dat betekent jammer genoeg dat het 
weer alleen maar kouder en onaangenamer wordt. Snel 
kruipen we allemaal onder onze plaids en dekentjes, maar 
nooit voelen ze helemaal goed en beschermen ze ons 
volledige lichaam. Maar een oplossing is hiervoor gevonden. 
Tegenwoordig kun je dekentjes kopen die als een soort 
kleed-deken fungeren en die je dus altijd en overal warm 
houden.

Dit geschenkje is toch wel iets wat de meesten onder ons 
missen: bier. Natuurlijk kunnen we bier nog altijd kopen in 
een supermarkt zoals alle goede tijden, maar welke fun 
heb je daaraan? Je verliest geld en je drinkt uit pure ellende. 
Wat als je nu zelf je bier kon brouwen en fun beleeft aan 
iets nuttigs doen in je leven. Misschien vind je een verloren 
passie? Dan is deze set echt iets voor jou! Zelf bier brouwen, 
ervan drinken en wat geld uitsparen; wat wil een student 
nog meer?

En om toch in de sfeer van genietend drinken te blijven, heb 
ik hier nog een suggestie staan die te mooi is om waar te 
zijn: kerstballen waarin likeur zit verstopt! Voor de mensen 
die toch geen bierliefhebbers zijn, is dit cadeau een waarlijke 
dream come true. Dus laat die zotte (lees zatte) jij met 
plezier terug naar boven in het bijzijn van je dierbare familie. 
Plezier gegarandeerd!
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Wijnliefhebbers, wees niet geteurd. Ook voor jullie is er het 
perfecte geschenkje! En wel in de vorm van badschuimpjes. 
Hoewel het niet zeker is of deze drinkbaar zijn, zou ik het 
toch niet aanraden om dat uit te proberen. Niettemin kun 
je genieten van een bad in de zaligste geur op aarde en er 
nadien zelf nog naar ruiken ook.

We kennen de struggle allemaal: eten boven je eigen laptop. 
Waarom we het doen? Geen mens die het weet, maar 
gebeuren doet het wel. Nooit meer hoeven we te vloeken over 
een kruimel die op onverstaanbare wijze op je toetsenbord 
verzeild is geraakt. Met dit stofzuigertje kun je ongelimiteerd 
eten en heb je ook hier niet meer te veel kuiswerk aan!

Jup, inderdaad, dit is niet echt zo’n origineel cadeau. Wat 
het wel origineel maakt, is dat het je in zomerse en zuiderse 
spirits kan brengen. Daarvoor zorgt de vorm van een cactus 
voor, samen met het zachte licht dat dit uitstraalt. En laten 
we niet vergeten: AESTHETIC!

Laten we in deze lijst vooral niet vergeten dat we ware 
Belgen blijven. Chocolate runs in the blood en dat mogen 
we gerust toegeven. Waarschijnlijk heb je dit doosje al een 
tijdje in de winkels zien liggen, maar dit maakt de verrassing 
en genot van dit doosje niet minder! Geef dit doosje dus aan 
iemand die dit lekkers heel goed kan gebruiken tijdens deze 
‘wonderful times of the year’.

Wist je dat je kan gaan grotbiken? Weliswaar niet in België 
(je zal naar Nederland moeten reizen hiervoor), maar de 
actieve individuen onder ons zullen dit misschien toch wel 
twee of drie keer mogen overwegen. Het concept is om 
met een fi ets in grotten te gaan rijden en een ondergrondse 
fi etstocht te maken.
Hoewel het niet iets is wat je tijdens de winter kunt doen, 
maakt dit feit het niet minder cool om dit zelf te wensen of te 
geven aan iemand. Zeg nou zelf, wie zal ooit kunnen zeggen 
dat hij in grot heeft gereden met een fi ets?
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Holiday Outfits
Eindelijk is het weer die tijd van het jaar, de tijd waarin je je beste kleren kan 
aandoen en kan tonen hoe mooi je echt wel bent. Outfits spelen hierin natuurlijk 
een cruciale rol. Aangezien de situatie waarin we nu zitten, het zeer moeilijk maakt 
om plannen te maken voor een mogelijks kerstfeestje of een Nieuwjaarsdiner, is 
het toch aangeraden om de moed erin te houden en positief te blijven.

Om iedereen in goede spirits te brengen, stellen we hier een lijst op met mogelijke 
suggesties van outfits voor kerstmis (of nieuwjaar), gaande van extravagant tot 
classy tot onuitstaanbaar.

So without further ado, let’s hop right into it!

Vooraleer je naar een kerstfeestje gaat, is het aangeraden om te weten wat de 
dresscode precies is. Je doet waarschijnlijk andere kleren aan als je iets viert met 
je familie of met je vrienden.

Als we ervan uitgaan dat het kerstfeest niet echt veel zielen bij elkaar zal brengen 
dit jaar, is het misschien eens tof om de rollen wat om te draaien.

Wees crazy en kom naar je kerst in een onesie in plaats van helemaal opgemaakt 
te zijn. Het duurt niet lang om je aan te kleden en voor deze look hoef je totaal 
geen make-up aan te hebben! Bij deze zal je ook zeker opvallen en complimentjes 
krijgen, misschien zelfs een paar jaloerse blikken! Want wees nu eens eerlijk, wie 
wil er nu niet keigemakkelijk in zijn kleren zitten en zoveel kunnen eten wat hij wil 
zonder te hoeven nadenken over een volle buik.

Als we toch iets meer moeite in onze look willen steken en geen jaloerse blikken 
meer willen ondergaan, kan een foute kersttrui de perfecte oplossing bieden. Het 
zit goed en ziet er nog fantastisch uit ook. Zeker met een catchy opschrift kan 
je er zeker van zijn dat deze outfit in de netvliezen van je familie en/of vrienden 
gebrand staat voor het leven. Willen we niet allemaal zo memorabel zijn en 
overkomen?
Mocht het toch een (iets) formelere aangelegenheid zijn, dan is het zeker 
aangeraden om online eens te kijken naar tips en tricks voor outfits tijdens de 
kerstperiode.

De key is om er feestelijk uit te zien, maar toch niet te extravagant over te komen. 
Voor vrouwen is het vaak niet nodig om een moeilijke outfit samen te stellen: 
met een feestelijke jurk kom je al heel ver. Zorg ervoor dat je een drukke jurk 
combineert met iets onopvallendere juwelen en omgekeerd. Een blazer om je 
warm te houden, kan ook altijd een aangename en mooie aanvulling zijn voor als 
je buiten een drink hebt. Voor kleuren hoef je je geen zorgen te maken; aangezien 
kerst een tijd is waarin je er extra feestelijk mag uitzien en vooral je eigenheid 
naar boven mag halen, is geen enkele kleur taboe.

Voor mannen hoeft het ook niet al te moeilijk zijn. Een simpele geklede broek 
met een blazer volstaat al snel als deftige outfit. Natuurlijk kun je daar altijd nog 
extra’s aan toevoegen om je outfit iets meer te laten stralen en in op te vallen, 
maar dat is voor iedereen iets wat je zelf kiest.
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OudersOuders
Het is belangrijk dat je beseft dat je ouders het meest blij zullen worden van iets dat uit jouw hart Het is belangrijk dat je beseft dat je ouders het meest blij zullen worden van iets dat uit jouw hart 
komt. Zo kan je:komt. Zo kan je:

Hen iets geven dat iets te maken heeft met een inside joke die jullie hebben. Liggen jullie altijd in een Hen iets geven dat iets te maken heeft met een inside joke die jullie hebben. Liggen jullie altijd in een 
deuk om brexit of de chaos van de Amerikaanse presidentsverkiezing? Koop een vlag van de UK of deuk om brexit of de chaos van de Amerikaanse presidentsverkiezing? Koop een vlag van de UK of 
USA. Lachen jullie je als gezin stuk om woordgrapjes? Koop een pun boek en maak er een traditie USA. Lachen jullie je als gezin stuk om woordgrapjes? Koop een pun boek en maak er een traditie 
van om elke dag een van de woordgrapjes te lezen. van om elke dag een van de woordgrapjes te lezen. 

Je kan samenleggen met eventuele broers en/of zussen om een juweeltje te laten graveren met Je kan samenleggen met eventuele broers en/of zussen om een juweeltje te laten graveren met 
jouw/jullie na(a)m(en), zodat ze jullie altijd bij zich hebben.jouw/jullie na(a)m(en), zodat ze jullie altijd bij zich hebben.

Koop iets nuttigs dat ze dagelijks kunnen gebruiken. Als ze altijd hun sleutels verliezen, geef hen Koop iets nuttigs dat ze dagelijks kunnen gebruiken. Als ze altijd hun sleutels verliezen, geef hen 
dan een mooie grote opvallende sleutelhanger. Als ze altijd rugpijn hebben van over hun laptop dan een mooie grote opvallende sleutelhanger. Als ze altijd rugpijn hebben van over hun laptop 
gebogen te zitten, hebben ze misschien net iets aan een rug massager.gebogen te zitten, hebben ze misschien net iets aan een rug massager.

Met eten en drank kan je natuurlijk ook nooit fout gaan! Stel een pakket samen van hun favoriete Met eten en drank kan je natuurlijk ook nooit fout gaan! Stel een pakket samen van hun favoriete 
snacks en al dan niet alcoholische drank en time hoe lang het duurt voor ze eraan beginnen.snacks en al dan niet alcoholische drank en time hoe lang het duurt voor ze eraan beginnen.

Misschien geven jullie in gezinsverband helemaal geen cadeaus (of heb je iets te veel geshopt Misschien geven jullie in gezinsverband helemaal geen cadeaus (of heb je iets te veel geshopt 
in de lockdown waardoor je nu blut bent), maar wil je wel iets doen om te laten zien dat je hen in de lockdown waardoor je nu blut bent), maar wil je wel iets doen om te laten zien dat je hen 
apprecieert. Stel voor om het kerstdiner te maken! (Tip: check het eindejaarsdiner recept in dit ‘t apprecieert. Stel voor om het kerstdiner te maken! (Tip: check het eindejaarsdiner recept in dit ‘t 
Civielke!)Civielke!)

Het is weer zover, de feestdagen. Als je zoals mij bent, ben je al een maand aan 
het stressen over alle cadeaus die je moet kopen en vooral over het feit dat je 
geen enkel goed idee hebt. Geen nood vrienden, ik was er dit jaar vroeg genoeg 
bij en heb diepgaand onderzoek gedaan. Bij deze deel ik mijn ondervindingen, dat 

je er iets aan mag hebben!

G i f t  g u i d eG i f t  g u i d e
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Broers en ZussenBroers en Zussen
Ah die irritante gruwels, waar je toch oh zo van houdt. Ah die irritante gruwels, waar je toch oh zo van houdt. 

Een juweeltje dat niet na 5 dagen zijn goude kleur al kwijt is! (Twice as Nice heeft mooie dingen die Een juweeltje dat niet na 5 dagen zijn goude kleur al kwijt is! (Twice as Nice heeft mooie dingen die 
geen stukken van mensen kosten)geen stukken van mensen kosten)

Parfum voor die stinkende pubers doet iedereen goed!Parfum voor die stinkende pubers doet iedereen goed!

Ook voor hen is een snackpakket een goede optie! En als ze oud genoeg zijn zullen ze een fl es van Ook voor hen is een snackpakket een goede optie! En als ze oud genoeg zijn zullen ze een fl es van 
hun favo drank ook wel appreciëren.hun favo drank ook wel appreciëren.

Stel nu dat je hetzelfde probleem hebt als mij, een 8-jarige, wat koop ik daarvoor?! Ik heb nu net Stel nu dat je hetzelfde probleem hebt als mij, een 8-jarige, wat koop ik daarvoor?! Ik heb nu net 
het geluk dat hij net een PlayStation heeft gekregen, dus een spelletje of andere accessoires zijn het geluk dat hij net een PlayStation heeft gekregen, dus een spelletje of andere accessoires zijn 
makkelijk cadeaus. Als ze graag lezen, is mijn top suggestie het eerste Harry Potter boek! Perfect makkelijk cadeaus. Als ze graag lezen, is mijn top suggestie het eerste Harry Potter boek! Perfect 
voor alle leeftijden. Als ze eerder van het bouwen zijn kan je hen een doos LEGO of K’NEX cadeau voor alle leeftijden. Als ze eerder van het bouwen zijn kan je hen een doos LEGO of K’NEX cadeau 
doen. doen. 

Je kan ook een activiteit organiseren die jullie samen kunnen doen, dit kan zo duur of goedkoop zijn Je kan ook een activiteit organiseren die jullie samen kunnen doen, dit kan zo duur of goedkoop zijn 
als je wil. Een roadtrip samen, tickets naar een pretpark, je kan zelf een zoektocht in elkaar puzzelen als je wil. Een roadtrip samen, tickets naar een pretpark, je kan zelf een zoektocht in elkaar puzzelen 
met allemaal puzzels en raadsels of een familiequiz maken met allemaal vragen die met jullie met allemaal puzzels en raadsels of een familiequiz maken met allemaal vragen die met jullie 
gezin/familie te maken hebben.gezin/familie te maken hebben.

Verdere familieVerdere familie
Nog een lastige categorie, er is een grote kans dat je deze mensen niet zo vaak ziet waardoor je niet Nog een lastige categorie, er is een grote kans dat je deze mensen niet zo vaak ziet waardoor je niet 
echt weet wat hun laatst obsessies zijn. Hier zijn een aantal dingen die iedereen apprecieert!echt weet wat hun laatst obsessies zijn. Hier zijn een aantal dingen die iedereen apprecieert!

Een mooi boek voor op de salontafel is altijd leuk! Als er gasten langskomen kunnen ze erdoor Een mooi boek voor op de salontafel is altijd leuk! Als er gasten langskomen kunnen ze erdoor 
bladeren en daarbij ziet het er leuk en gezellig uit.bladeren en daarbij ziet het er leuk en gezellig uit.

Geurkaarsen en geurstokjes zijn ook klassiekers, waar iedereen altijd blij mee is!Geurkaarsen en geurstokjes zijn ook klassiekers, waar iedereen altijd blij mee is!

Ik kreeg twee jaar geleden een (knock-off) Oodie, die ik nog steeds bijna dagelijks gebruik, dus ook Ik kreeg twee jaar geleden een (knock-off) Oodie, die ik nog steeds bijna dagelijks gebruik, dus ook 
die kan ik ten zeerste aanraden voor mensen die het snel koud krijgen.die kan ik ten zeerste aanraden voor mensen die het snel koud krijgen.

Gezelschapsspelletjes doen het in mijn ervaring ook altijd goed. Zeker een meer oldschool spelletje Gezelschapsspelletjes doen het in mijn ervaring ook altijd goed. Zeker een meer oldschool spelletje 
voor je grootouders dat ze in hun jongere jaren misschien vaak speelde, nostalgie is je beste troef!voor je grootouders dat ze in hun jongere jaren misschien vaak speelde, nostalgie is je beste troef!
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Je liefJe lief
Degene waar ik persoonlijk het hardst mee in de knoop lig, maar ik ga mijn best doen jullie verder te Degene waar ik persoonlijk het hardst mee in de knoop lig, maar ik ga mijn best doen jullie verder te 
helpen. (Jari, stop met lezen aub.)helpen. (Jari, stop met lezen aub.)

Foto’s zijn een top cadeau, bij Hema kan je sets foto’s laten printen. Ook een fotoboekje/album met Foto’s zijn een top cadeau, bij Hema kan je sets foto’s laten printen. Ook een fotoboekje/album met 
jullie leukste herinneringen is leuk. Een laatste ideetje is om een grote ingekaderde foto van jullie jullie leukste herinneringen is leuk. Een laatste ideetje is om een grote ingekaderde foto van jullie 
twee met al jullie vrienden te geven.twee met al jullie vrienden te geven.

Heb je net zoals mij een sportief, outdoorsy type? Sportgerief dat ze goed kunnen gebruiken zoals Heb je net zoals mij een sportief, outdoorsy type? Sportgerief dat ze goed kunnen gebruiken zoals 
een matje, gewichtjes en sportkleren, is altijd goed. Een maand sporten bij een fi tness dicht bij een matje, gewichtjes en sportkleren, is altijd goed. Een maand sporten bij een fi tness dicht bij 
hen thuis/kot is ook een leuk idee.Zo kunnen ze eens proberen gratis en voor niks. Als ze juist een hen thuis/kot is ook een leuk idee.Zo kunnen ze eens proberen gratis en voor niks. Als ze juist een 
specifi eke sport doen kan je hen altijd een tas of ander accessoire cadeau doen die speciaal voor specifi eke sport doen kan je hen altijd een tas of ander accessoire cadeau doen die speciaal voor 
die bepaalde sport dient.die bepaalde sport dient.

Mijn volgende tip is tried and true, juweeltjes! Als de ontvanger van dit cadeau kan ik je verzekeren Mijn volgende tip is tried and true, juweeltjes! Als de ontvanger van dit cadeau kan ik je verzekeren 
dat het in de smaak valt.dat het in de smaak valt.

Is je lief niet zo van de bling bling? Een mooie tas of rugzak wordt ook altijd enorm geapprecieerd!Is je lief niet zo van de bling bling? Een mooie tas of rugzak wordt ook altijd enorm geapprecieerd!

Ook voor je lief is een reisje of activiteit voor jullie twee een heel leuk idee! Zeker iets waar waarover Ook voor je lief is een reisje of activiteit voor jullie twee een heel leuk idee! Zeker iets waar waarover 
jullie altijd zeggen “da moeten we echt is doen!” jullie altijd zeggen “da moeten we echt is doen!” 

Heb je een gamer aan de haak? Spelletjes, een nieuwe controller of een nieuwe headset worden Heb je een gamer aan de haak? Spelletjes, een nieuwe controller of een nieuwe headset worden 
zonder twijfel enorm geapprecieerd.zonder twijfel enorm geapprecieerd.

Cadeaus onder 5 tot 10 euroCadeaus onder 5 tot 10 euro
Of je nu een beperkter budget hebt of ideetjes nodig hebt voor een Secret Santa cadeau, hier is Of je nu een beperkter budget hebt of ideetjes nodig hebt voor een Secret Santa cadeau, hier is 
een lightning round van de leukste goedkopere spulletjes die ik kon vinden(vooral op radbag.be not een lightning round van de leukste goedkopere spulletjes die ik kon vinden(vooral op radbag.be not 
gonna lie)/bedenken.gonna lie)/bedenken.
-     Een mini fl esje van hun favo drank-     Een mini fl esje van hun favo drank
-     Een zak met gemixte mini chocoladerepen-     Een zak met gemixte mini chocoladerepen
-     Een leuke tas voor hun favo warme drankje-     Een leuke tas voor hun favo warme drankje
-     Een kersttrui van de Action (daar vonden mijn beste vriend en ik twee jaar geleden één met -     Een kersttrui van de Action (daar vonden mijn beste vriend en ik twee jaar geleden één met 
      lichtjes!)      lichtjes!)
-     Versgebakken koekjes-     Versgebakken koekjes
-     Een paar grappige/mooie sokken-     Een paar grappige/mooie sokken
-     Een multifunctionele tech pen die een schroevendraaier, meetlat, waterpas en stylo bevat! Als -     Een multifunctionele tech pen die een schroevendraaier, meetlat, waterpas en stylo bevat! Als 
      dat geen burgie/archie cadeau is weet ik het ook niet meer.      dat geen burgie/archie cadeau is weet ik het ook niet meer.
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Originele kerstversieringOriginele kerstversiering
Een kerstperiode is geen echte kerstperiode zonder een versierde 
kerstboom, lichtjes in de bomen en Mariah Carey. Maar ook All 
I Want For Christmas word je soms wel eens beu (of niet, voor de 
echte die-hard-kerstmensen). Daarom wordt het eens hoog tijd voor 
nieuwe, originele kerstversiering om de buren jaloers te maken. Merry 
Christmas!

Vergeet de kersttrui: kleed vanaf dit 
jaar niet jezelf naar Kerst maar je 
hond! Als rendier, kerstelf of kerstbal, 
je kan het zo gek niet verzinnen of 
je vindt het terug op internet in alle 
mogelijke maten: van  de Maltezer 
tot de Berner Sennen!

Laat de kerstballen dit jaar maar in 
de dozen zitten: dit jaar maken we 
onze eigen kerstboomversiering 
met opvulbare glazen drankballen! 
Amaretto, Wodka, Blue Thrill, 
Jägermeister, Limoncello,... Keuze 
genoeg om de hele boom op een 
originele en lekkere manier te 
versieren (ps. tegen het eind van de 
avond kan de boom er wel wat kaler 
uitzien!)
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Wat dacht je van elke dag een 
goede gin tonic? Fantastisch toch! 
Dankzij de Ginvent Kalender krijg je 
elke dag een ander mini-flesje gin. 
Perfect dus om alle smaken eens 
te proberen. En voor de niet-Gin-
Toniccers is er ook een whiskey-, 
wodka- en rumversie!

Er gaat niets op tegen een witte Kerst, maar in ons mooie 
België is die kans erg klein. Maar ook daar zijn oplossingen 
voor: volgens YouTuber Tashalala heb je enkel baking soda 
en haarconditioner nodig, even goed mengen en voila: verse 
poedersneeuw! (Resultaat absoluut niet verzekerd)

Het zit ‘m in de details: vergeet 
dus zeker niet een pak Rudolf the 
Rednosed Reindeer-wc-papier aan 
te kopen! Andere varianten zijn ook 
te verkrijgen: wc-papier met de 
kerstman of op elk velletje een leuke 
kerstquote. Op die manier kom je 
ook in kerststemming op toilet!
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isitchristmas.com loser.com

www.ebsite 
van de maand

Ken je dat, je zit in het midden 
van de blok, en opeens vraag je 
je af, welke dag zijn we eigenlijk? 
En misschien vergeet je zo maar 
ineens dat het kerst is! Met de site 
isitchristmas.com kom je te 
weten of het vandaag kerst is 
of niet! Neem zeker eens een 
kijkje op kerstmis zelf, het is de 
moeite! 

We kennen allemaal wel iemand 
die niet tegen zijn verlies kan. 
Sommigen gooiden als kind het 
bordspel Monoploy van tafel, 
als het er naar uitzag dat ‘ie niet 
ging winnen (spreek totaal niet 
uit ervaring), maar sommige 
volwassen hebben er nog steeds 
last van, check even de site loser.
com! 
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2020. Wat was me dat een jaar. In dit ‘t Civielke nemen we jullie graag nog één 
keer mee door dit ietwat bijzondere jaar. Wikipedia defi nieert het jaar 2020 als: “Een 
schrikkeljaar in zowel de gangbare gregoriaanse als de juliaanse kalender. Het jaar 
begon op een woensdag. Het jaar stond vooral in het teken van de coronapandemie.” 

Toch gebeurde er veel meer dan enkel Corona, we zijn het misschien al een beetje 
vergeten, maar er gebeurde zoveel meer! Laten we eens kijken naar de belangrijkste 
wereldgebeurtenissen per maand: 

Op 31 januari was het dan eindelijk zover: Bye bye Britain! De 
Brexit was een feit (er ging nog wel een transitieperiode in die 
loopt tot eind 2020.) Het land heeft vanaf dan geen inspraak 
meer in de werking van Europa, maar moet nog wel braaf 
gehoorzamen tot december 2020. 

Februari 2020 was de maand van de stormen: herinneren 
we Denis en Ciara nog? (En vooral die twee kindjes Storm 
en Ciara die in dezelfde klas zaten?)

11 maart 2020 was het “zover”: de WHO verklaart de 
uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 offi cieel 
tot pandemie. Iets wat ze tot een week ervoor niet 
zagen aankomen.

Jaaroverzicht 2020
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21 april 2020: Voor de eerste keer in de geschiedenis 
zakt de olieprijs onder nul. De prijs per vat stond op 
- 35 dollar.

25 mei 2020, de start van de (wereldwijde) BLM 
beweging na de trieste dood van George Floyd. 

Op 30 juni doet koning Filip iets bijzonders: hij 
betuigt als eerste Belgische koning spijt voor 
het koloniale verleden. Hij doet dat op de dag 
dat Congo 60 jaar onafhankelijk viert. 

We zouden het bijna vergeten maar 
op 22 juli eindigde een oorlog die 6 
jaar geduurd heeft: Oekraïne, Rusland 
en de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa bereiken een 
overeenkomst over een staakt-het-
vuren tussen regeringstroepen en 
pro-Russische separatisten in Oost-
Oekraïne.

Eindelijk sport! 29 augustus 
begon de 107e rit van de Tour de 
France, na een maand uitstel. 
Roglic zou de Tour op 20 
september 2020, na 3484,2 
km fi etsen, winnen.

29 september: Een nieuwe 
regering (na 493 dagen, 
net geen nieuw record), 
waarvan de helft vrouw 
is.  Daarmee wordt 
een eind gemaakt 
aan de eerst regering 
met een vrouwelijke 
premier.
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1 oktober: Delphine Boël wordt erkend 
als de dochter van koning Albert, 15 
dagen later maakt halfbroertje Filip 
kennis met zijn nieuwe zus.

Na dagen en nachten naar TV te kijken 
was daar eindelijk het moment: op 7 
november werd Joe Biden door meerdere 
Amerikaanse media uitgeroepen 
tot de winnaar van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen.

Kamala Harris wordt de eerste Indiaas-
Amerikaanse, de eerste Afro-Amerikaanse 
en de eerste vrouwelijke vicepresident in 
Amerika.

December 2020: jij leest dit laatste ‘t Civielke! 
31 december 2020: Corona verdwijnt op een 
mysterieuze wijze van de aardbol. En ook: het 
VK stapt uit de EU (of toch niet?)

Nu ik dit schreef besef ik hoe snel het weer gegaan is dit jaar, ondanks de lange lockdown. 
Het was een speciaal jaar, met online afspreken, een Delta zonder dansen, niet meer naar 
de les gaan (off-campus ly) en gaan wandelen met je vrienden. Toch heb ik genoten van 
zo vele momementen, ik hoop jullie ook. 

Hopelijk laat 2021 al het slechte van 2020 achter zich. En ik kan  jullie alvast geruststellen; 
Wikipedia voorspelt: “Het jaar 2021 is een gewoon jaar dat op een vrijdag begint.” Een 
gewoon jaar! Ik kijk er naar uit! 
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VTKerstballen





Dit is vooral een leuke optie als er jongere nichtjes en neefjes op het nieuwjaarsfeest aanwezig 
zijn. Schrijf je (opnieuw best korte) tekstje uit en schrap alle woorden waarvan je het gevoel 
hebt dat je ze makkelijk kan uitbeelden. Zo hoef je niet te worstelen met stukjes als ‘ik ben’ 
of ‘ik heb’. Op de plaats van de geschrapte woorden zet je drie puntjes, en dan geef je dit af 
in een mooi kaartje. Niet bang zijn om je volledig te geven, vaak zijn de meest overdreven 
gebaren het duidelijkst en het grappigst. Je kan deze nieuwjaarsbrief ook altijd samen met 
eventuele broers of zussen doen en er een toneeltje van maken. Of doe maar ineens een hele 
musical. Studeren tijdens de kerstvakantie? Welke onnozelaar heeft er dat uitgevonden.

uitgebeeld

Je hoeft geen instrument te spelen om een nieuwjaarsbrief op een muzikale manier voor 
te dragen, je kan ook je beste rap- of zangtalent bovenhalen. Neem je favoriete cantusliedje, 
plak er een cliché tekstje op, en voilà. Ukulele valt qua moeilijkheid ook goed mee om te leren, 
als je een beetje verder wil gaan. Wedden dat de hele familie aan het klappen is binnen de 
minuut?

M u z i e k

D i kke  kussen  van  j e  kapoenD ikke  kussen  van  j e  kapoen
Nieuwjaarsbrieven. Het lijkt soms wel een vervelende toegangspoort naar een klein beetje 
extra zakgeld van je lieve oma of een paar sokken van die nonkel die écht gelooft dat je daar 
elk jaar opnieuw (elk. jaar. opnieuw.) blij mee bent. Of misschien moet je helemaal geen 
brief voordragen, maar wil je je familie gewoon een plezier doen. In elk geval, zo’n klassieke 
brief is na al die jaren van schoonschrift en pijnlijke polsen in de lagere school wel wat 

achterhaald. Hier een paar ideeën om het wat origineler aan te pakken
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Ja, echt, morse. Kwestie van de bomma en de bompa nog een uitdaging te geven. Je kan 
zelf kiezen of je het schrijft of eh… ja … voordraagt (in de mate dat je morse kan voordragen). 
Geen zorgen, je hoeft al die puntjes en streepjes niet vanbuiten te leren, op het internet zijn 
er genoeg automatische morsevertalers. Voordeel van deze optie is dat je tekstje maar heel 
kort hoeft te zijn, zodat je liefste ontvangers er geen uren aan bezig zitten.  Nog een legende 
erbij, en daar is je originele nieuwjaarsbrief!

M o r s e

Vintage! Retro! Kan oubollig zijn, maar ook heel leuk. In plaats van van de grootouders te 
verwachten dat zij mee zijn met onze levensstijl, duik je in hun kindertijd. Op het internet 
vind je veel voorbeelden van oude nieuwjaarsbrieven, je kan ze gewoon in hun geheel 
afprinten (plagiaat dat toch nog eens origineel is, dat moet je kunnen he!), of als je veel tijd 
hebt, overtekenen en je mooiste schoonschrift bovenhalen. Extra klinkers van in de Oude 
Vlaemsche Taal inbegrepen. De kans bestaat dat je grootouders zelf deze brieven nog 
hebben voorgelezen. Bereid je voor op traantjes en verhalen over den goeien ouwe tijd.

V I N T A G E

Ik heb even getwijfeld om deze optie ook effectief achterstevoren te schrijven, maar ik had 
toch net iets betere dingen te doen. Ook voor achterstevoren schrijven bestaan er online 
vertalers, maar wil je echt indruk maken, dan draag je je brief ook achterstevoren voor. 
Misschien leer je zo wel een handige skill bij, weer een nieuw talent om een nieuw lief mee te 
scoren. Kwaliteit van het lief niet inbegrepen.

Nerovetsrethca
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Wablieft? Is het semester nú al ten einde?!
Gewoonlijk levert zo’n uitspraak enkel instemmende droevige reacties op, maar gezien 
de situatie is het voor sommigen dit keer misschien eerder een slaak van opluchting. 
We hoeven niet langer de online lessen te combineren met de al even online practica, 
groepswerken en events, maar kunnen focussen op één ding: studeren. Én stiekem ook 
heel hard uitkijken naar de feestdagen natuurlijk.
Maar soit, genoeg gepalaverd. Ook in de laatste paar weken heeft FRiS zich op elke 
mogelijke manier ingezet om de studentenbelangen te blijven verdedigen. Hoe juist? Dat 
lees je hier!

Stuverhandleiding
Als FRiS slechts één bestaansreden zou hebben, zijn het wel haar 
studentenvertegenwoordigers. Dit zijn alledaagse studenten met de 
mogelijkheid om problemen of klachten die bij studenten spelen aan 
te kaarten in een formele context: de raden en commissies aan onze 
faculteit.
Om deze enthousiastelingen wegwijs te maken doorheen de 
bureaucratie van de UGent schreven we onlangs een volledige 
stuverhandleiding (fris.ugent.be/manual), waarin het A tot Z van 
stuverschap uit de doeken wordt gedaan.
Als voorproefje geven we hieronder een ELI5 van hoe beslissingen aan onze faculteit genomen 
worden.

Studentenvertegenwoordiging: Explain Like I’m 5
Zoals jullie wel weten moeten er aan onze faculteit allerlei beslissingen worden genomen. Dit 
gebeurt via vergaderingen die georganiseerd worden door verschillende raden en commissies, 
41 ervan om precies te zijn
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Helemaal bovenaan de keten vinden we de faculteitsraad terug. Met zijn kleine 100 leden neemt 
dit orgaan de fi nale beslissingen over alle grotere dossiers. Onder de faculteitsraad staan de 
instanties die een adviserende rol hebben. In de computercommissie, fi nanciële commissie, 
PR-commissie en nog enkele anderen wordt het gros van de inhoudelijke debatten over hun 
specifi eke onderwerpen gehouden waaruit de adviezen naar de faculteitsraad voortvloeien.
De commissie kwaliteitszorg onderwijs (CKO) wordt op haar beurt nog geadviseerd door 
de opleidingscommissies (OCs), waar uitgedacht wordt hoe de specifi eke richtingen er juist 
moeten uitzien.
Om het volledige plaatje te doen kloppen mag FRiS uiteraard niet ontbreken. Hoewel FRiS zelf 
binnen de faculteit geen beslissingsrecht heeft, hebben de circa 160 stuvers die we begeleiden 
dit wel. De gezamenlijke en gecoördineerde werking van de stuvers aan onze faculteit is wat 
haar ook zo studentvriendelijk maakt.

Best practices
Deze tijden van online les volgen zijn moeilijk voor studenten, maar ook de proffen weten in dit 
geval niet altijd wat de beste aanpak is. Om hier wat duidelijkheid in te scheppen en context te 
bieden werd bij de architectuurstudenten een enquête rondgestuurd waarin aan de studenten 
gevraagd werd hoe ze de verschillende lesvormen ervaren.
Op basis hiervan stelden we een adviesdocument op waarin aan de hand van essentials en 
boosters de do’s en don’ts van online lessen, werkcolleges en ateliers worden meegegeven. 
Gezien zo’n document niet enkel voor de architectuurstudenten nuttig kan zijn, werd dit in een 
tweede fase veralgemeend naar de andere studierichtingen toe.
Bij deze willen we ook de lesgevers enorm bedanken om open te staan voor de feedback die 
de studenten aanleverden en samen na te denken om er het beste van te maken.

Mentaal welzijn bij studenten
De strengere maatregelen en nadien ook de tweede lockdown die nodig bleken om het covid-
beestje in bedwang te houden wegen mentaal zwaar door, zeker als je die bijkomende stress 
moet blijven combineren met lessen en deadlines.
Om deze reden besloten we dan ook om de initiatieven omtrent mentaal welzijn dit semester 
extra in de kijker te zetten via onze sociale media. Zo maakten we reclame voor het “wel in 
je vel” initiatief aan de UGent alsook het “start to talk” project door Bemsa en de workshop 
“student in tijden van corona” door de stad Gent in samenwerking met VTK.
In deze tijden is het belangrijker dan ooit om als studenten samen sterk te staan, het contact 
niet te verliezen en elkaar helpen om de examens die eraan komen een kopje kleiner te maken.
Veel succes!

Ideeënbus
Wil je nog iets kwijt over dit bewegingsvolle semester?
Heb je nog ideeën over wat er beter kan naar volgend semester toe?
Laat het ons weten via onze ideeënbus op onderstaande QR-code of 
kom maandag 15 februari naar onze eerste AV van het nieuwe semester.
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LOCKDOWN AAAAAAAAAH!

Geen nood! BEST Ghent to the rescue!

Waarom is in BEST Ghent zitten nice tijdens de lockdown?

Ondanks dat vele van onze vaste activiteiten niet (op dezelfde manier) kunnen doorgaan, blijven we 
gaan! Als BESTie kan je je blijven inzitten voor het organiseren van events. En dat is tof, want zo kan 
je jouw focus af en toe eens afwenden van het studeren! Het geeft je bovenop voldoening dat je nog 
steeds iets kan betekenen voor anderen in deze tijden!

Bovendien gaan we nu nog meer dan anders voor vernieuwing! Door het wegvallen van een aantal 
events, is het mogelijk om meer nieuwe ideeën uit te werken. Bestaande events in een coronaproof 
jasje steken lijkt misschien lastig, maar is tegelijk een supertoffe uitdaging!

Is BEST na de lockdown dan helemaal niet cool meer? NATUURLIJK WEL!!

1. BEST is een eerder kleine organisatie, hierdoor kennen we elkaar allemaal goed en zijn we 
dikke vriendjes!
2. BEST buiten coronatijden impliceert natuurlijk internationalisering! Dit gaat nog veel verder 
dan de BEST courses (waar je trouwens als BESTie gratis en voor niets als mede-organisator naartoe 
kan gaan!). BEST houdt doorheen heel het jaar voor de leden ook trainingevents, general assemblies, 
regional meetings,… hier kan je vriendjes worden met mensen van andere BEST groepen.
3. Doordat we een iets kleinere organisatie zijn, kan je ook heel makkelijk doorgroeien en al snel 
keicoole posities binnen BEST (Ghent) invullen! Zo is het helemaal niet zeldzaam dat mensen voor 
board gaan nadat ze ‘nog maar’ 1 jaartje in BEST gezeten hebben. Zelfs runnen voor internationale 
president van BEST is helemaal niet zo ver weg als je zou denken, wist je dat BEST Ghent al voor het 
2de jaar op rij de internationale president afl evert?
4. Als lid van BEST Ghent zul je merken dat jouw communicatie, organisatietalent, teamwork 
skills, … er pijlsnel op vooruit zullen gaan! BEST Ghent geeft je de kans om alles eens uit te proberen: 
Heb je zin om een event te organiseren? Heb je zin om een partnership met een bedrijf te sluiten? Heb 
je zin om de social media van BEST te veroveren? … Je kan van alles eens proeven en hoeft je zeker 
niet tot 1 iets te beperken! Bij alles wordt je natuurlijk goed ondersteund door ons!
5. Wist je trouwens dat BEST Ghent samen met BEST Leuven volgend academiejaar Presidents’ 
Meeting 2021 organiseert? Dit is een 10-daags internationaal event waarbij mensen van alle BEST 
groepen over Europa samenkomen, meer dan 130 mensen zullen er aanwezig zijn! Als BESTie kan je 
deel uitmaken van het team dat dit groot event organiseert of even komen piepen op het event zelf!

Prettige feestdagen!! 

XOXO de BESTies
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S P O R T 
S P R E E K T

Welk type sporter je ook bent, wij wensen je alvast fi jne feestdagen en veel succes met de 
examens!
Xoxo de sporties
Sharon, Caro en Ine

Wat doe jij tijdens je 
studeerpauzes?

Jij bent de koppige ezel 
die het vertikt om zijn 

huis uit te komen nu er 
niet meer uitgegaan kan 

worden. Vergeet niet 
dat sporten ook allerlei 
positieve effecten heeft 

op je concentratie en 
mentaal welzijn. Een klein 

wandelingetje maken 
met de knuffelbuddy of 
een fi etstochtje doen 

om aan het raam van je 
grootouders te zwaaien zijn 
zeker al stappen in de goeie 

richting!

Jij wil in deze periode wel 
sporten maar weet niet 
waar/wanneer/hoe? Wij 

hebben voor jou de ultieme 
tip: volg de pagina van VTK 
Sport, join onze facebook 
groep The Green Armada 

en word volgende lockdown 
overspoeld met tal van 
sportieve uitdagingen. 

Sporten was nog nooit zo 
gemakkelijk!

Hohoho, niet zo snel 
jongedame/jongeheer! 

Jij bent de trots van VTK 
Sport. Volgend semester 
zien we je hopelijk weer 

terug op de vele sportieve 
activiteiten. Maar voor 
nu, probeer een goed 

evenwicht te vinden tussen 
blokken en sporten en dan 

kan er niets meer mislopen.

Een echte sporter die niet 
bang is van een beetje 
plezier en vertier na de 

match. De 3e helft is voor 
jou net zo belangrijk als de 

match zelf en dat horen 
wij graag! Hopelijk kunnen 
we jou volgend semester 
opnieuw rijkelijk belonen 

met de befaamde ‘Plateaus 
voor sport’.

Heb jij sportschoenen 
die passen?

Hoeveel keer per week 
doe jij aan sport?

Ben je bekend met de 
uitdrukking ‘Plateau voor sport’?

Al eens in het GUSB geweest? (En 
niet voor de dikke afterparty maar 

om effectief te sporten)

Ooit al eens van The Green 
Armada gehoord?

Netflix

Nee

Sporten

Ja 1, 2 3, 4, 5, 6, 7

Nee Ja
Nee Ja Nee Ja
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Gegroet burgies! Ondertussen zijn we alweer bij de laatste editie van ’t Civielke voor 
2020 aangekomen, wat vliegt de tijd voorbij. Ondertussen begint het ook al wat frisser 
te worden en lopen de straten er maar triestig bij. In Gent valt er steeds minder te doen 
(behalve de Boekentoren aanschouwen want ja, Corona Sucks!) en jij zit maar verveeld 
thuis. Maar geen paniek! IAESTE zorgt wel voor een lichtpuntje in deze donkere tijden, 
ga maar knus in je zetel zitten onder een paar dekens, met een zak popcorn. En lees hier 
hoe je deze zomer een fantastisch avontuur in het buitenland kan doorbrengen.

IAESTE?
Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in 
meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en 
wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. 
Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig 
onder te dompelen in een andere cultuur en dus een onvergetelijke levenservaring te beleven. 
Hoe je nu exact een IAESTE-stage kan veroveren kom je te weten op ons online info-event 
op 28 november. Noteer deze datum alvast, dit is de eerste grote stap in de richting van een 
stage in het buitenland komende zomer!
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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’

      Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be 

      Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be      Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be

      Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be 

      Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

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

Smaakmakertjes
Om te tonen wat voor een onvergetelijke ervaring een IAESTE-stage is, laten we in deze 
sectie burgies aan het woord die vorige zomer via IAESTE op stage geweest zijn.
- Laurens De Wilde, Mechanical Engineering, Norway
“It’s difficult to describe in words how much I enjoyed my stay in Bergen, let me start with 
my day of arrival. I arrived in Bergen on a Friday. It was late in 
the afternoon when I arrived, but I got a very warm welcome 
from Lise and Anneli, two members of IAESTE Bergen. Lise 
showed me my apartment (a very lovely one), my kitchen 
(which I had to share with 4 Norwegian students) and the 
closest supermarket. She invited me on a hike and a pre-party 
the next day. I did it both and this was actually the start of a 
very busy but really enjoyable stay. When more days passed, 
I met more of the other IAESTE students from all over the world. I did some trips on my own 
(a boat trip through the Fjords, a trip to the most beautiful train ride of Europe in Flam,…) and 
did activities with IAESTE members (eating some pizza in town, joining a game night, hiking 
the 7 mountains of Bergen,…).
(…)
I will always remember these 6 weeks and I will give the advice to everyone I speak with in 
the future: don’t hesitate, go on an IAESTE internship!”

Info-event: 19/11/2020
Naar oeroude traditie, of iets wat toch in de buurt komt, organiseert IAESTE Ghent jaarlijks 
een info-event in de Plateau, jammer genoeg kwam Covid-19 tussenbeiden. Natuurlijk 
zouden we deze traditie niet zomaar verbreken en organiseren we op 19 november een 
Corona-safe online alternatief. Tijdens dit event doen we alles uit de doeken over hoe jij 
komende zomer een IAESTE-stage in het buitenland kan bemachtigen. Daarnaast zullen ook 
meerdere getuigenissen nog enkele tips & tricks meegeven zodat jij jouw stage echt naar 
een hoger niveau kan tillen.
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i n t e r v i e w  m e t :

Beste professor Pickavet, we beginnen - het 

wordt onze standaardvraag - met de vraag: 

hoe heeft u de laatste weken en maanden 

beleefd? Geeft het nieuws over de vaccins 

u hoop?

Het was uiteraard een heel speciaal jaar, 

zeker voor de studenten maar ook voor de 

lesgevers. Het eerste semester geef ik vooral 

les in de eerste bachelor en zeker voor die 

studenten is het verre van ideaal om zo hun 

eerste jaar aan universiteit te moeten starten. 

Hopelijk hebben ze in de eerste weken elkaar 

toch al eens gezien en konden ze elkaar 

wat leren kennen, ook al was het achter een 

mondmasker. Ik denk dat het zeer moeilijk is 

voor hen om in de huidige omstandigheden 

hun studententijd te beginnen. Als ik 

terugdenk aan mijn eigen studententijd, dan 

was dat eerste jaar een heel memorabel jaar. 

Zoals veel studenten ging ik op kot, je leert 

een nieuwe wereld kennen, je proeft van de 

vrijheid.  Ik ging veel op stap de eerste weken, 

en na een tijdje besef je toch dat dat niet 

zo kan blijven duren (lacht) en ben ik wat 

gekalmeerd. Dat is een situatie die zij nog niet 

hebben leren kennen. Wie weet wanneer de 

situatie normaal gaat zijn, maar dan krijgen 

ze de kans om hun schade in te halen. 

Het lesgeven was heel raar, maar na een tijd 

word je het wel gewoon om tegen een camera 

te babbelen in plaats van tegen een aula vol 

studenten. Dus dat aspect voor de lesgevers 

valt redelijk goed mee, vind ik.  Maar je 

mist wel de feedback en de interactie die je 

normaal hebt, en de levendigheid van een vol 

auditorium. Dat vind ik erg jammer. 

Het vaccinnieuws heeft mij zoals veel 

mensen enorm verheugd, het geeft hoop dat 

het de goede kant opgaat. Tot een maand 

geleden leek het verre van zeker in hoeverre 
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M a r i o  p i c k av e t
die vaccins gingen aanslaan. Die onzekerheid 

valt nu weg en het einde van de tunnel begint 

eindelijk in zicht te komen. Het ziet ernaar 

uit dat we binnen een afzienbare tijd weer 

normale mensen gaan worden.

Denkt u dat u iets gaat behouden van de 

manier van lesgeven in tijden van Corona?

Ik zou heel graag teruggaan naar de oude 

manier van lesgeven. Misschien behouden 

we wel sommige zaken die goed werkten in 

Corona-tijden, maar de meeste zaken werken 

toch het best voor een aula. Op die manier zie 

je meteen wanneer iets niet duidelijk is en kan 

je vragen beantwoorden wanneer een student 

zijn hand opsteekt. Dat is toch makkelijker 

en effi ciënter dan tegen een camera praten, 

waarbij de vragen in de chat soms pas 

minuten later worden opgemerkt. In gevallen 

van nood – zoals in deze Coronacrisis – 

werkt dat wel, maar ik zou het toch graag 

anders zien.  Terug naar de oude manier van 

lesgeven dus, ik vermoed dat vele studenten 

dat ook liever hebben.

Qua onderzoek, hoop ik wel dat we iets 

onthouden van deze Corona-crisis.  Online 

meetings zijn soms veel effi ciënter dan fysieke 

meetings, vooral als er verre verplaatsingen 

voor nodig zijn.  Als we bijvoorbeeld als 

jurylid in een doctoraatsjury of als spreker 

op een conferentie nu en dan eens wat 

vliegtuigvluchten zouden achterwege laten 

en online presenteren en vergaderen, dat 

zou ons veel tijd en ecologische voetafdruk 

besparen. Dat zou toch een positief gevolg 

zijn van dit Corona-gedrocht...

Heeft u al plannen voor na de coronacrisis?

Een avontuurlijke reis met mijn vrouw en 

kinderen, dat zou super zijn.  Ik denk dat dat 

een van de zaken is die bovenaan op mijn to-

do-list staat.  De Ardennen hebben we nu zo 

wel een beetje gezien de laatste tijd, moet ik 

toegeven, andere bestemmingen en culturen 

opsnuiven zouden deugd doen.  

Als jullie dachten aan wilde feesten of fuiven 

of zo, moet ik jullie teleurstellen, daar ben ik 

wat te oud voor. Maar mocht ik zoals jullie 

nog student zijn, zou dat zeker bovenaan mijn 

lijstje staan (lacht).  Maar een feestje met een 

ganse bende vrienden en vriendinnen, met 

een overvloed aan Corona-biertjes om deze 

episode af te sluiten, dat zou pas zalig zijn !

Wat doet u nog graag in uw vrije tijd?

Naast natuurreizen zijn mijn voornaamste 

hobby’s sporten.  Ik ga graag mountainbiken, 

sinds de Coronacrisis nog meer dan vroeger.  
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Op een bepaald moment was het ook een 

van de weinige sporten die nog mochten. 

Rondhotsen in de Vlaamse Ardennen, de 

combinatie van fysieke inspanning bergop 

en adrenaline bij een technische afdaling 

of modderige glijpartij: zalig!  Dus dat kon 

gelukkig blijven doorgaan.  Dankzij de extra 

Corona-trainingen in het voorjaar was mijn 

fi etsconditie zelfs beter dan ooit tevoren !  In 

juli heb ik samen met mijn zoon de Col de 

Joux Plane beklommen in de Franse Alpen.  

‘k Had de voorbije jaren wel meer van die cols 

bedwongen, zoals de Ventoux, Zoncolan of 

Galibier, maar boven de 300 Watt gemiddeld 

naar boven rijden, dat was een unicum voor 

mij.  Dat mag dan wel een tempo zijn waarop 

Wout Van Aert nog rustig zijn gazet leest, een 

kruiswoordraadsel en enkele Sudoku’s oplost, 

maar voor een simpele sterveling als ik was 

het kicken.  Ik denk dat ik dit later aan mijn 

kleinkinderen ga vertellen, terwijl ik rondslof 

in het rustoord.  Dat er in augustus alweer 

een 2 voor stond bij mijn wattages, dat ga ik 

waarschijnlijk vergeten.  (knipoogt)

We zijn ook lid van een zwemclub, maar die 

werd tijdens de eerste golf uiteraard gesloten, 

daarna weer een paar maanden geopend 

maar is ondertussen opnieuw gesloten. Dat is 

letterlijk in het water gevallen.  Ter vervanging 

hebben we ons dan maar een paar kajaks en 

SUP-planken aangeschaft, om met het gezin 

op de Leie of meertjes te gaan dobberen in 

de zomer... we waren daar duidelijk niet de 

enigen.

Wat heeft u gestudeerd en waar?

Ik heb burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

gestudeerd aan de UGent. Burgerlijk ingenieur 

was een heel evidente keuze voor mij, ik deed 

altijd heel graag wiskunde en wetenschappen. 

Licentiaat Wiskunde of Fysica had ik ook 

graag gedaan, maar leek me wat eenzijdiger. 

Na mijn middelbaar heb ik dus niet lang 

getwijfeld en heb me meteen ingeschreven 

aan de UGent voor de opleiding burgerlijk 

ingenieur. Maar binnen de richting burgerlijk 

ingenieur was de keuze niet meteen duidelijk. 

Toen ik aan mijn eerste jaar universiteit 

begon, dacht ik dat ik eerder natuurkunde 

dan elektronica wou doen, maar dat is dan 

beetje bij beetje gekanteld in het tweede jaar 

(wij moesten toen namelijk pas kiezen na het 

tweede jaar). In het tweede jaar hadden we 

het vak kwantummechanica, waar ik erg naar 

uitkeek. Ik wou graag leren hoe dat allemaal 

in elkaar zit, maar kwantummechanica bleek 

meer een rekenformalisme en bij momenten 

eerder tegenintuïtief, terwijl ik fysica juist 

fi jn vond omdat het vaak intuïtief is en het 

uitrekenen eerder bijzaak. Daar is mijn balans 

beginnen overhellen naar elektronica. 

Was u een actieve medewerker van VTK?

Ik was altijd aan het studeren en ik ben nooit 

naar enige activiteit geweest… (grijnst)  Nee 

serieus, ik ging vaak naar VTK activiteiten 
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maar eerder als deelnemer, niet als 

organisator. Ik was altijd onder de indruk van 

de mensen die de tijd vonden om naast hun 

studies al die activiteiten te organiseren, want 

daar kruipt veel werk in. Ik ging veel naar de 

VTK-fuiven, zoals in de Vooruit concertzaal, 

fi lm-avonden en sommige sportactiviteiten 

zoals Twaalfurenloop en squashtornooitjes. 

VTK organiseerde toen enorm veel, je kon 

bijna elke avond naar een activiteit gaan als je 

dat wou, keuze te over. Nu in de Coronatijden 

is dat wat moeilijker en kunnen er veel 

activiteiten niet doorgaan. En ik kan me 

voorstellen dat de activiteiten die wel mogen 

doorgaan extra veel organisatiewerk vergen. 

Ik ben ook niet gedoopt geweest. In het eerste 

jaar ben ik nog naar enkele cantussen van de 

VTK gegaan.  Maar toen er in het tweede jaar 

werd gedoopt en ik toch nog als schacht in de 

cantus zou zitten, naast gedoopte vrienden, 

leek het me veiliger om mijn kat te sturen.  

Mijn cantusvrienden hadden me trouwens 

al diets gemaakt dat ik niet bepaald een 

zangtalent was (lacht).

Hoe viert u Eindejaar, heeft u bepaalde 
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Uw vak Discrete Wiskunde wordt vaak 

onderschat. Weet u waarom dit zo zou zijn?
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van een boek wordt. Ik probeer het juist zeer 

beknopt op te schrijven, zonder veel franjes. 

Met wel een paar voorbeelden maar niet 

te veel, waardoor er per bladzijde wel veel 

leerstof moet verwerkt worden. 
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die on campus komen, zeker de laatste 

maand.  Dus het is ondertussen al even 

geleden dat we elkaar in levende lijve hebben 

gezien, het is al MS Teams wat de klok slaat. 

Wat houdt u bezig naast het lesgeven op 

professioneel vlak?

Het onderzoek dat ik met mijn 

onderzoeksgroep uitvoer is gerelateerd 

aan Discrete Wiskunde, maar is zeker geen 

puur wiskundig onderzoek. Het is meer 
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en dergelijke. Daar heb je typisch veel 
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technieken uit de Discrete Wiskunde nodig. 

We ontwerpen nieuwe technieken en 

algoritmen om dergelijke toepassingen aan 

te pakken. Zoals bijvoorbeeld complexe 

netwerken met duizenden, soms miljoenen 

knopen waarin je routes moet gaan zoeken. 

Soms kan het zelfs gelinkt zijn aan interesses 

uit de privésfeer en dan wordt het uiteraard 

extra interessant.  Zo hadden we enkele jaren 

geleden enkele thesisstudenten die werkten 

rond het digitaliseren en vinden van routes 

voor het fi etsen. Zo kon je een route plannen 

waarbij je kan ingeven van waaruit je vertrekt, 

hoeveel hoogtemeters je wilt rijden, welke 

bekende hellingen je wilt passeren,… Maar 

dat zijn eerder de uitzonderingen. Meestal is 

het onderzoek industrie gedreven, en werken 

we samen in grote internationale projecten of 

bilaterale contracten met bedrijven. 

Wat is zoal het grappigste dat u heeft 

meegemaakt met één of meerdere 

studenten?

Een van de grappigste momenten was toen ik 

zelf nog student was en een les Algebra had 

in Zaal A. Op een bepaald moment vond onze 

prof (die ondertussen met pensioen is) dat er 

te veel geroezemoes was, draaide zich om en 

zei hij ‘Ja, meneer met de gele trui, ge vliegt 

buiten, vertrek maar’ waarna hij zich weer 

omdraaide en verder schreef op het bord. De 

bewuste meneer met de gele trui deed snel zijn 

fel gele trui uit en stak deze onder zijn bank. 

Maar enkele rijen voor hem zat toevallig ook 

een student met een iets minder fel gele trui.  

De prof draait zich om en begint te vloeken 

‘Ben je nu nog niet weg?’ De brave student, 

die geen vlieg kwaad zou doen, droop snel af 

... terwijl de andere student meteen bekend 

was in heel het jaar. De volgende les waren er 

opvallend weinig gele truien in zaal A !

Heeft u een evolutie gemerkt bij de ‘t 

Civielkes?

Als je ‘t Civielke vergelijkt met 10 of 20 jaar 

geleden, denk ik niet dat ze qua opzet veel zijn 

veranderd.  Maar als je ze jaar na jaar leest, 

vallen geleidelijke veranderingen misschien 

minder snel op. Als ik in de gang loop, zie 

ik vaak ‘t Civielke liggen, ook nu nog in de 

Coronatijden en dan neem ik altijd zo een 

boekje mee om te doorbladeren. Wat er wel 

veranderd is in de loop der jaren, is dat ik dat 

jongerentaaltje niet altijd meer begrijp, maar 

dat ligt waarschijnlijk niet aan het ’t Civielke 

maar aan mij. (lacht)

Nog een paar afsluitende woorden voor de 

studenten?

Zoals ik daarstraks al even heb vermeld, ik 

hoop dat de studenten gaan doorbijten en 

dat de toekomst binnen enkele maanden 

rooskleuriger gaat worden, het einde begint 

alleszins in zicht te komen met het laatste 

nieuws over de vaccins.
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spelletjespagina
FILL-INS

ADEL 
AZIE 
DAAR 
EASY
FASE
FEIT

KADA
NEUT
ORDE
ORYX
RAES
RAIT

DREEF
LELIE

LIMES 
LITER

PIJNE

BORREL
GELIJK
KNUSSE
LEMMET

LIEFDE
REDDER
REKTEN

TWENTIES

GASTENKAMER

2 LETTERS

6 LETTERS

5 LETTERS

4 LETTERS

3 LETTERS

8 LETTERS

11 LETTERS

Fill-Ins
Al de woorden moeten in de 
kerstboom gelegd worden. 

Nonogram
Het doel is om een fi guur te 
vormen. Dit doe je door het 
aantal vakjes in te kleuren zoals 
aangeduid staat langs de zijkanten. 

Droedels
Dit is een raadsel waarbij woorden 
voorgesteld worden door de 
onderlinge positie van letters.

SPELREGELS

DEELMARKT 
NIEUWJAAR

EERLIJK 
RAADSEL
STERREN

7 LETTERS

9 LETTERS

AIO
BEL
DAS
ENT
ERA

ERE
KAR
NAE
ODE
RED

REE
SEC
SET
URN
ZIE

AF
AL
CA
DE
EE

EL
ER
IN
JR
LA

MI
OF
PR
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DROEDELS

KR

D EN

NONOGRAM

5
7
2

5
4
1

4
2
1

2
2
3
2

3
1
2
3

2
7
1

2
1
2
1

3
1
1
2

4
4
6

4
2
1
1

3
8

8
3
2

3
3
7
1

2
8
2

4
2
2
2

11
8

13
 1 4

2 3 2
8 3

2 3 2 3 1
2 5 1 2

4 6

2 1 2 2
1 3 1 4

5 5 1

1 1 2 1
3 2 1 1

2 4 3

3 2 2 3
2 1 1 2
1 1 1 1

op loss ing en op  d e  vo lg ende  pag ina
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Oplossingen
L
I
E
F
D
E

E
L

N
I
E
U
W
J
A
A
R

E
R

B
O
R
R
E
L

L
E
M
M
E
T

K
N
U
S
S
E

L

E
E
R
L
I
J
K

S
T
E
R
R
E
N

C
A

O
D
E

S
E
T

I
N

N

F
E
I
T

A
F

N

D
E
E
L
M
A
R
K
T

R
A
E
S

A
I
O

R
E
D
D
E
R

E
A
S
Y X

R
A
A
D
S
E
L

E
E

D
A
A
R

E
N
T

G
E
L
I
J
K

A
Z
I
E

P
R

5
7
2

5
4
1

4
2
1

2
2
3
2

3
1
2
3

2
7
1

2
1
2
1

3
1
1
2

4
4
6

4
2
1
1

3
8

8
3
2

3
3
7
1

2
8
2

4
2
2
2

11
8

13
 1 4

2 3 2
8 3

2 3 2 3 1
2 5 1 2

4 6

2 1 2 2
1 3 1 4

5 5 1

1 1 2 1
3 2 1 1

2 4 3

3 2 2 3
2 1 1 2
1 1 1 1

FILL-INS

DROEDELS

NONOGRAM

1) Opdrinken
2) Glinstering

De Kerstman
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Het is weer bijna kerst en dat kan maar één ding betekenen: de komende weken 
zullen we weer overspoeld worden door Mariah Carey en Michael Bublé die hun 
jaarlijkse kerstklassiekers bovenhalen. Uit de radio’s hoor je niets anders meer 
dan “Santa Baby” en “Baby, it’s cold outside”. Als je zoals mij bent en het enige dat 
je voor kerst wilt niet “you” is, maar eens wat andere liedjes om in de kerstsfeer te 
komen, dan kan dit artikel voor jou misschien het perfecte cadeau zijn. Hieronder 
staan wat minder bekende, maar minstens even goede nummers uit allerlei 
genres waardoor je de kerstsfeer ook meteen op je kot kan binnenbrengen. Enjoy!

C h r i s t m a s  t u n e s

 Side A
1. AC/DC - Mistress for Christmas

2. Type O Negative � Red Water

3. Danny Elfman/Fall Out Boy - What�s 

This?

4. The Darkness � Christmas Time

5. Elvis Presley � Santa Claus is back in 

Town

6. Louis Armstrong � �Zat You, Santa 

Claus?

 Side B
1. Sufjan Stevens � That Was the Worst 

Christmas Ever!

2. The Killers - A Great Big Sled

3. Lynyrd Skynyrd � Skynyrd family

4. Foo Fighters � Next Year

5. Emerson Lake & Palmer - I Believe in 

Father Christmas

6. Canned Heat � Christmas Boogie
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BingoBingoBingoBingoBingoBingoBingoBingo
Xander is niet Xander is niet 
meer singlemeer single

Coise schakelt Coise schakelt 
over op Fantaover op Fanta

DiWi wordt WiDi DiWi wordt WiDi 
&&

 MeLa wordt LaMe MeLa wordt LaMe

Crocs zijn weer hipCrocs zijn weer hip
Friends wordt Friends wordt 

hermaakthermaakt
Trump lanceert Trump lanceert 

een skincare een skincare 
bedrijfbedrijf

TikTok koopt TikTok koopt 
YouTubeYouTube

Jan stopt met ‘je Jan stopt met ‘je 
mama’-mopjesmama’-mopjes

Er staat geen Er staat geen 
enkele typfout in enkele typfout in 

het ‘t Civielkehet ‘t Civielke
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DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!

Hoe zorg ik ervoor dat er geen kilo’s bijkomen ti jdens 
de feestdagen?

Feestdagen zoals we ze nog nooit gekend hebben, dat komt in snel tempo op 
ons af. Op het moment dat ik dit schrijf, is er nog veel onduidelijkheid over 
de vorm waarin ze zullen doorgaan. Daarom zal ik het niet per se over corona 
rond eindejaar hebben, maar eerder over de vragen die me deze maand 

gesteld zijn. 
Voor ik eraan begin alvast een fi jn eindejaar gewenst aan alle lezers. 

Niet eten? Niet drinken? Maar dat is maar een saai antwoord natuurlijk, en ook 
helemaal niet wat je van mij wilt.
Ik presenteer u daarom met wat ik noem ‘De Scrabblemethode’. 
Elke keer je een stuk van je maaltijd op je vork of lepel hebt, bekijk je wat er juist klaar 
ligt voor je en onthoud wat het belangrijkste bestandsdeel is van je vork of lepel. 
Bereken hoeveel punten dit waard is in Scrabble. Doe dit aantal in rondjes rond de 
tafel.
Ik heb deze methode opgesteld in 2016 en gemerkt dat er twee voordelen aan zijn. 
Als eerste komen er geen kilo’s bij. Daarbovenop onthoud je ook eindelijk hoeveel 
punten elke letter waard is in Scrabble.
Zijn er loopholes in ‘De Scrabblemethode’? Uiteraard. En ik zou mezelf niet zijn als ik 
die zelf al niet gebruikt had. 
Het is vrij simpel. In 2018 gebruikte ik geen mes en vork, maar een pollepel. 
Daarbovenop zorgde ik ervoor dat de helft van die pollepel bestond uit ui. Dit was zeer 
goed voor het aantal rondjes, slechts vijf, maar niet zo goed voor de luchtkwaliteit 
op het kerstfeest.
In 2019 ging ik een stap verder en zette ik me alleen aan een kleinere tafel met een 
Roomba onder mijn stoel. Er staat immers nergens in ‘De Scrabblemethode’ dat ik 
ook effectief zelf die toeren rond de tafel moet doen.
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Hoe ontdek ik wat er in mijn cadeautje zit  zonder het 
op voorhand open te doen?

Hiervoor heb je enkele maanden voorbereiding nodig, maar het is zeker de moeite 
waard. Ik doe het al enkele jaren.
Elke keer dat iemand in je familie hulp nodig heeft met technologie, wees daar en 
klaar om te helpen. Onthoud ondertussen zoveel mogelijk van hun wachtwoorden 
zodat je ze later opnieuw kan gebruiken. Vaak gebruiken oudere mensen voor elke 
website hetzelfde, dus dat is gemakkelijk meegenomen.
Rond kerstmis kan je dan op alle online winkels op zoek gaan naar welke 
cadeautjes ze gekocht hebben en voorbereid zijn op wat je zal krijgen. Je kan zelfs 
verder gaan en een artikel annuleren en iets anders bestellen. Als het gelijkaardig 
is, zullen ze het nooit merken.
Zo ben ik erin geslaagd een boek over tuinieren te veranderen in de kama sutra. 
Dat was een heel fi jne kerst. “Ze zullen gemist hebben bij de verzending,” zei mijn 
moeder, terwijl oma naar de prentjes aan het kijken was.

Verander het onderzoek van je thesis naar “Kan ik slagen terwijl ik al mijn tijd in 
mijn werk steek?” en steek daarna al je tijd in je werk. 
Op het einde van het jaar dien je niets in eerste zit in, maar je weet dan wel of je 
wel of niet kan slagen. Eenmaal je dat antwoord hebt (waarvan ik veronderstel 
dat het ‘Niet slagen’ zal zijn), kan je de conclusie van je thesis schrijven. 
Die dien je dan in tweede zit in. Aangezien je nu een deftig antwoord hebt op je 
onderzoeksvraag en een heel jaar aan je thesis hebt gewerkt (aangezien voor 
je werk dingen doen ook voor je thesis werken was, zie onderzoeksvraag), zal 
je wel slagen.
Vergeet me niet te bedanken aan het begin.

Als eeuwige student is dit  al  het 8e jaar dat ik studeer. 
Via een of ander wonder moet ik nu enkel nog mijn 

thesis afwerken om een diploma te behalen. Het 
probleem is dat ik intussen ook ben beginnen werken 

en dit eigenli jk veel interessanter vind dan mijn thesis. 
Daarom heb ik weinig motivatie om eraan verder te 
schrijven. Hoe zorg ik dat ik toch nog mijn diploma 

haal?
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Bij deze ben ik weer rond met de beste vragen van deze editie. Geniet van 
jullie ‘vakantieperiode’ en ik zie jullie volgend jaar terug. Tegen dan hebben 

we misschien een nieuwe pandemie en vele vragen om over te schrijven.

Ik zal even beginnen met een persoonlijke frustratie neer te pennen:
Waarom wordt er nog steeds verwacht dat iedereen effectief een partner wil? 
Waarom moet ik altijd die vraag beantwoorden om me dan klaar te houden voor de 
overdreven reacties van familieleden die voor mij zouden gaan beslissen wat ik wil 
in mijn leven? Als ik niet heel mijn leven met dezelfde persoon wil opgescheept – ja, 
opgescheept – zitten, is het toch mijn volste recht om dat ook gewoon niet te doen. 
Moet ik dat dan echt elk jaar herhalen? Als ik van gedacht verander, zal ik wel een 
e-mail sturen, oké?
Bon, dat is uit de weg. En zoals je ziet, ik kan er zelf ook heel goed mee overweg.
Hier zijn enkele voorbeelden van manieren die ik al heb geprobeerd:
-     “Oh nee nee nee, als ik al een vriend zou hebben, zou het zeker niet James Cooke 
       zijn, maar iemand die wel effectief zinnen kan vormen.”
-     Het op de servet van alle mensen die er graag naar vragen, schrijven. Maar 
      schrijf het niet in bloed, dat verandert de sfeer op een kerstfeest nogal snel 
      blijkbaar. Bovendien is het ‘niet hygiënisch’.
-     Als het sneeuwt, kan je het in de sneeuw schrijven. Hoe je dat doet, kies je zelf.
-     Ik heb het ooit ook in de wolken boven mijn huis laten schrijven, maar dat was 
      niet meer zichtbaar ’s nachts.
-      Geef een ware speech waarin je naar relaties verwijst als ‘lamestream connections 
     promoted by the media’?
Zoveel mogelijkheden. Maar de beste lijkt me nog steeds het allemaal negeren en 
gewoon even een rant schrijven in ’t Civielke wanneer je de kans krijgt.

Hoe vertel ik mijn familie nog maar eens dat ik nog 
steeds geen partner heb?
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H O R O S C O O P
Steenbok

Waterman

Vissen

Uit volharding ben je toch blijven naar Gent gaan, ook al 
gaan er geen fysieke lessen meer door. Je vindt comfort 
bij je beperkt aantal overblijvende kotgenoten. Toch mis je 
nog een echte knuffelbuddy. Dit ligt nochtans niet aan het 
gebrek aan potentieel. 

Jouw Holidate: S 

Dit jaar ben je je grenzen aan het verleggen. 2021 wordt 
het jaar waarin je je focust op de toekomst, zo ver mogelijk 
wegdenken van deze Corona-toestanden. Je gaat 
uitdagingen aan, zowel op vlak van school als ambities 
erbuiten. 

Jouw Holidate: J

Al sinds begin november zit je kerstschijven te knallen. De 
feestdagenperiode is jouw time to shine. Jammer genoeg 
zit uitgebreid feesten er niet in dit jaar, maar via jouw 
creativiteit zal het toch nog spetterend worden! Wie weet 
krijg je wel dat cadeautje waar je al zo lang van droomt...

Jouw Holidate: C
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H O R O S C O O P
Ram

Stier

Tweeling

Je hebt eindelijk je draai wat gevonden in de thuis-
leerroutine. Je dagen zijn veel productiever geworden en 
je gaat een wat rustigere blok tegemoet. Op die manier 
kun je met volle teugen genieten van de feestdagen en de 
gezellige momentjes bij de kerstboom. 

Jouw Holidate: L

Nu de winkels dicht zijn, is je kerstcadeautjesjacht al volop 
bezig. Of dat vertel je jezelf toch. Eigenlijk heb je al meer voor 
jezelf geshopt dan voor je cadeau-ontvangers. Gelukkig heb 
je nog wat tijd... Een aanrader voor jou is zeker de Secret 
Santa die zich in dit ‘t Civielke bevindt!

Jouw Holidate: A

Dat familielid dat je al even mist, ga je nu waarschijnlijk weer 
niet te zien krijgen met de feestdagen... Gelukkig bestaan er 
voldoende nieuwe technologieën om toch nog het nodige 
contact te leggen! In de achtergrond kan je de Netfl ix serie 
‘Fireplace for your home’ opzetten voor de gezelligheid. 

Jouw Holidate: E
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H O R O S C O O P
THE SEQUEL

Kreeft

Leeuw

Maagd

Je krijgt meer en meer behoefte aan affectie. Helaas ligt dat 
nu niet zo makkelijk, en zijn je eisen ook niet helemaal juist.  
Je gaat altijd voor de verkeerde soort persoon, terwijl je 
zeker beter verdient. Jammer genoeg hebben die ‘bad boy’ 
types natuurlijk wel altijd een aantrekkelijk kantje...

Jouw Holidate: T 

Jouw wens voor 2021 is toch nog eens te kunnen uitgaan 
in Delta. Je bent nu wat TE voorbeeldig aan het worden 
naar je smaak. Bad decision juice is af en toe needed. 
Stiekem wou je wel eens de WAP uitvoeren op die lekker 
geurende vloeren van je favoriete café. 

Jouw Holidate: O

Het wordt nu toch wat moeilijker om je knuffelbuddy met 
schoolwerk te combineren. Huh, wat? Is het al week 12? 
Gelukkig kan multitasken nog, en komt jouw lieftallige al 
goed genoeg overeen met je vrienden om online dates te 
combineren. 

Jouw Holidate: F
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H O R O S C O O P
Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Je merkt dat er meer en meer afstand komt tussen jou en je 
vrienden, en dit niet alleen letterlijk. Het wordt ook moeilijker 
om dit te fi xen, aangezien iedereen nu druk bezig begint 
te zijn met de examens. Probeer toch nog the occasional 
Zoom-date te plannen, en na de examens komt dat in orde!

Jouw Holidate: N

Je bent redelijk goed mee met je leerstof, maar dat is niet 
bij iedereen in je omgeving het geval. Zo geraak je jammer 
genoeg wel verveeld van het vele series kijken en ben je op 
zoek naar wat anders (of een betere serie). Misschien kan je 
eens wat nieuwe ervaringen beleven, zoals een lichtparcours. 

Jouw Holidate: T

Last Christmas, I gave you my heart... Jouw hartje werd 
gebroken. In deze eenzamere tijden is het juist extra 
moeilijk om er dan over te geraken. Laat je zeker niet doen, 
laat je soigneren, en doe veel therapeutische zoomcalls (of 
-apero’s). 2021 heeft sowieso wel iets voor je in petto!

Jouw Holidate: R
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SLEUTELGATENSLEUTELGATEN
Doet één van jouw proffen al eens een quotable 
uitspraak? Schrijf deze zeker op en mail het 
door naar sleutelgaten@vtk.ugent.be

“Om in te schatten of die waarde die je uitkomt zinvol is, moet 
je eens denken aan de wasmachine thuis. Aangezien jullie 
allemaal al grote studenten zijn, doen jullie uiteraard jullie was 
zelf, en weten jullie dus ook alles van de instellingen ervan.”

– Geraldine Heynderickx – Eenheidsbewerkingen in de Chemische 
Industrie – 1ste master Chemical Engineering
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“If you get only one error while using Athena Visual Studio 
(software package), then you did an extremely good job!”

– Dr. Pedro Mendes – Kinetical Modelling and Simulation, 1st 
Master Chemical Engineering.

“Ik vind het altijd leuk als ik tijdens het lesgeven een paar 
mensen zie. Camera’s aan! Wie dit niet doet is onzeker”

- Andy Van Maele - Communicatienetwerken, 3e bach 
Computerwetenschappen
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 … men al meer dan duizend jaar een soort van 

kerstboom uitzet?

Wanneer we denken aan kerstbomen, denken we 

uiteraard aan rijkelijk versierde dennenbomen. Door het 

bombastische karakter er van, zou men al vlug kunnen 

denken dat deze komt overgewaaid vanuit Amerikaanse 

landen, maar niets is minder waar! Reeds in de tijd van de Romeinen en de Oude 

Egyptenaren werden er in de winterperiode groene bomen uitgezet. Al hadden deze 

niet het doel om hoopgevend naar de geboorte van kerstekind Jezus af te tellen, 

desondanks hadden ze nog steeds een hoofdzakelijk hoopgevend karakter. De groene 

kleuren van de boom hielpen de Romeinen en Egyptenaren er op de winterzonnewende 

aan denken dat de winter niet eeuwig duurt en dat de lente er aan zit te komen. Een 

kerstboom als een historische throwback? Het kan dus.

De dagen worden korter, kouder, natter en we weten allemaal wat dat te 

betekenen heeft: zowel Kerstmis, Nieuwjaar als de blok komen er aan! 

Aangezien we over laatstgenoemde uiteraard zo min mogelijk woorden 

willen vuil maken, zal het in deze wist-je-datjes uitsluitend over de eerste 

twee gaan. Geen reden dus om er triestig en depressief door rond te lopen, 

daar zorgt onze geliefde unief al genoeg voor. Plof je dus maar lekker in je 

luie zetel voor het ecologisch haardvuur met een kopje veganistische warme 

chocomelk en geniet van deze hartverwarmende feitjes!

WIST JE DAT. . .
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... Jingle Bells het eerste lied was dat verstuurd werd 

vanuit de ruimte? 

Negen dagen voor Kerstmis in 1965 hadden de 

astronauten van de Gemini 6 een ontmoeting gehad 

met die van de Gemini 7. Plotsklap geeft de bemanning een verontrustend bericht door 

aan de Mission Control:: “We have an object, looks like a satellite going from north to 

south, up in a polar orbit. He’s in a very low trajectory traveling from north to south and 

has a very high climbing ratio. It looks like it might even be a … Very low. Looks like he 

might be going to reenter soon. Stand by one … You might just let me try to pick up 

that thing.” Het rapport werd plotseling onderbroken door Jingle Bells gespeeld op de 

mondharmonica en sleebellen meegebracht en bespeeld door de astronauten zelf. Of 

het een goeie grap is, dat laten we in het midden, maar het staat vast dat Jingle Bells 

dus het eerste lied is dat vanuit de ruimte verstuurd werd.

… de kerstkrans een minder romantische afkomst heeft?

Het zien van een kerstkrans werpt bij velen een weemoedig 

en nostalgisch gemoed op dat ons doet denken aan de zalige 

kerstdagen. Echter, achter deze kerstkrans hangt een christelijke 

achtergrond schuil louter dan een puur decoratieve. De krans 

is immers een directe verwijzing naar de doornkroon die Jezus 

droeg tijdens zijn kruisiging. De naalden van de dennen verwijzen dan inderdaad naar 

de doorns van zijn kroon en de rode bessen zijn dan weer een verwijzing naar zijn bloed. 

Een kerstkrans ophangen tijdens Pasen, kan je dus met een historisch correct gemoed 

doen!
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... ook zuurstokken (candy canes) een christelijke 

oorsprong hebben? 

Het alomgekende snoepgoed werd vroeger in Duitsland 

tijdens lange kerkdiensten gegeven aan kinderen om 

ze tijdens de diensten zelf stil te houden. Hoe ze dan 

uiteindelijk een kersttraditie werden? In 1847 nam een 

Zweeds-Duitse immigrant ze mee naar de Verenigde 

Staten waar hij ze om een of andere reden in zijn boom hing. De op obesitas grenzende 

Amerikaanse lekkerbekken vonden dit uiteraard fantastisch en namen dan ook met 

heel veel plezier dit gebruik over.

... kerstgeschenken niet altijd even onschuldig zijn?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte The United States 

Playing Card Company speciale kaartspelen om mee te 

geven aan de Amerikaanse en Britse spionagediensten. De 

bedoeling was dat de agenten deze dan uitdeelden aan de 

geallieerde gevangen in de kampen van de Duitsers. Wat er zo speciaal was aan deze 

kaarten? Indien ze bevochtigd werden, begonnen de kerstachtige kaarten te vervellen 

en toonden zo geheime mappen die de gevangen moesten helpen om uit de kampen 

te kunnen ontsnappen. Het kan banaal klinken, maar soms kunnen kerstcadeaus dus 

echt levensreddend zijn! 
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D A N K W O O R DD A N K W O O R D
Jij, liefste lezer, hebt officieel het laatste ‘t Civielke van 2020 helemaal uitgelzen! Wij 
hopen uiteraard zoals altijd dat jullie het leuk vonden en er wat hebben uitgehaald. 
Zoals gewoonlijk wil ik deze laatste pagina dediceren aan de liefste mensen die hebben 
geschreven voor deze editie. (Ook interesse? Kom zeker naar de volgende creatieve 
avond in februari)

Allereerst bedankt aan Xander voor het voorwoordje.

Dan een enorm dikke merci aan Kathelijne om ervoor te zorgen dat we deze feestdagen 
goed kunnen eten, om ons ideetjes te geven over wat te doen tijdens de lesvrije week 
en om onze nieuwjaarsbrieven dit jaar wat op te fleuren met haar creatieve manieren!

Dankje Fran om onze families gelukkig te maken met jou mooie madlibs nieuwjaarsbrief 
en om ons te zeggen hoe onze toekomstige feestdagen eruit zien.

Een welgemeende bedankt aan Laura, die ons een grote waaier aan antwoorden heeft 
gegeven op die hatelijke vraag, “En wat staat er op uw lijstje?” en ons daarbij heeft weten 
te vertellen welke outfits in zijn dit jaar!

Bedankt Gwendolyn voor de prachtige kerstballen en de spelletjes om onze hersenen 
jong te houden.

Nog eens enorm merci aan FRiS, BEST, IAESTE en VTK Sport om ons weer te updaten 
over al hun bezigheden van de laatste maand.

Een enorm welgemeende bedankt aan professor Mario Pickavet voor het super leuke 
interview!

Ook bedankt aan Tibo voor de verfrissende, nieuwe kerstplaylist die we deze feestdagen 
kunnen draaien.

Danku, meneer Brandt om weer al onze prangenste vragen te beantwoorden in de draad 
kwijt.

Dankje Daniël, om ons te verblijden met jouw mooie sleutelgaten.

En last but never least, bedankt aan Laurens om ons weer wat wijsheid bij te brengen 
met zijn wist-je-datjes.

Zo zijn we weer een jaar Civielkes rijken liefste lezers, we zien jullie in 2021!

Anouk, Clara en Oliver
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Secret Santa
Het is weer zover, de tijd van geven, samen zijn (over Zoom 

weliswaar) en uiteraard heel veel eten! (Ik vergeet toch niets 

belangrijk he?)

Bij VTK geloven we, zeker in deze tijden, dat het belangrijk 

is in contact te blijven met anderen. Vandaar deze “Secret 

Santa”! Scan de QR code en je krijgt de naam en het adres 

van iemand anders, schrijf het kaartje op de volgende 

pagina en stuur het (al dan niet met een klein cadeautje) 

naar jouw persoon.

Wij kijken alvast uit naar onze kaartjes van hopelijk een van 

jullie. 
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