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Kalender
Datum
Elke maandag

Activiteit
Lopen rond de
watersportbaan

Waar?

Tijdstip

Gusb

19u30

Dinsdag 24 oktober

Bedrijfspresentaties

E-blok

19u

Donderdag 26 oktober

Themafuif

Paviljoen

22u

Vrijdag 27 oktober

Ereledenvat

Koe

19u

Maandag 30 oktober

IFT

Gusb

16u

Dinsdag 31 oktober

Halloweencantus

Paviljoen

19u30

Deze kalender geeft een beknopt overzicht van de komende evenementen.
Om verder op de hoogte te blijven van de evenementen van de VLK, like je gewoon
snel even de pagina ‘VLK Gent’ op facebook.
Voor meer details over de Boerekotactiviteiten kan je steeds terecht op onze website:
www.boerekot.be. Maak er meteen je startpagina van! Zo ben je zeker dat je nooit iets
zal missen!
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De Praeses spreekt
VLK’ers van mijn hart
Na enkele weken aan de sture te staan van ons geliefde boerekot is er al heel wat
gebeurd. Het academiejaar is al met razende benzinemotoren gestart, terwijl de
studenten nog in vakantiemodus zaten en als dieselmotoren een beetje trager op gang
kwamen. Uiteraard, eens een bio-ingenieur gestart is met vieren en genieten van het
leven, is er geen stoppen aan.
Het jaar begon naar goede gewoonte een week voor het echte academiejaar van start
ging. We werkten een hele week met het praesidium om alles klaar te stomen voor de
bio-ingenieurs in spé die eraan kwamen. Op vrijdag was het dan eindelijk zo ver. De
eerstejaars kwamen voor de eerste keer op onze faculteit terecht op de
introductiedag. Ze werden verwelkomd door de decaan en letterlijk
klaargestoomd in een oververhitte Oehoe door allerlei proffen en personeelsleden die
hen wouden voorbereiden op wat komen zal. Daarna was het de beurt om kennis te
maken met de VLK en haar praesidium. We introduceerden ons, gaven de meer dan
300 eerstejaars een rondleiding op de prachtige faculteit waar ze hopelijk nog 5 jaar
zullen verblijven en gaven alles van boeken en cursussen die ze nodig hebben om
voor alles te slagen.
Toen de eerstejaars goed en wel vertrokken waren, begon voor ons al een nieuwe
opdracht. Van het eerste jaar schakelden we direct over naar het laatste jaar, want het
was onze opdracht om de net afgestudeerde bio-ingenieurs te verwennen met een
receptie van formaat op hun Proclamatie. Het hele praesidium liep er op zijn paasbest
bij en we zongen met volle trots ons clublied voor een afgeladen UFO-aula met
afgestudeerde bio-ingenieurs waaronder heel wat ex-VLK’ers en sympathisanten. Ook
onder de proffen zagen we hier en daar toch een handje naar het hart gaan en
monden mee mompelen. Nadien knalden de kurken vloeide de drank rijkelijk. Als dat
nog niet genoeg was konden de mensen die nu een dikke Ir. titel voor hun naam
hadden staan hun beentjes losgooien op de afte party. Het werd een avond vol emotie
en plezier, een avond die velen niet snel gaan vergeten of juist wel natuurlijk.
Geslaagd was het zeker!
Op 25 september ging het nieuwe jaar dan uiteindelijk echt officieel van start. We zijn
direct begonnen het nieuwe jaar in te huldigen met onze tegenwoordig heel gekende
streekbierenavond. Deze avond wordt elk jaar een groter succes en is gegeerd
door menig student, assistent en buitenstaanders. Ook dit jaar was iedereen weer
meer dan welkom op deze avond vol heerlijke onbekende bieren in het thema
volksspelen. De ideale plaats om bij te praten na een al dan niet lange vakantie over
een spelletje kaarten of over een schuimend biertje in de gezellige setting van de
Agora. Onze drie nieuwe cultuurtjes hebben dat heel goed gedaan en zijn al klaar om
een heel gamma aan activiteiten te voorzien, zoals hun gezellige rommelmarkt, waar
ze de binnentuin omtoverden met de nodige animatie.
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Omdat wij de VLK niet zouden zijn zonder onze legendarische feestjes in het
paviljoen, volgde in de eerste week ook de openingsfuif. Het was een feestje van
formaat waar de ambiance er goed in zat tot in de vroege uurtjes. Mensen kwamen
van her en der om op deze unieke locatie de beentjes eens los te laten op een mix van
muziek. Op het einde werd de zaal zelfs helemaal wild en waagde iedereen zich vol
enthousiasme aan de volksdans die ’t Smidje aanbelangt. De temperatuur steeg tot
hoge waarden en mensen hadden instant zin in het jaar. Daarom staat feest
binnenkort al klaar met een volgende editie, hou die kalender maar in de gaten!
Voor veel studenten was de week gedaan, maar voor VLK was het tijd om zoveel
mogelijk nieuw bloed in de kring te proberen krijgen, want een kring zonder leden is
niet lang een kring. De eerstejaars mochten al een hele week genieten van
verschillende activiteiten en lieten alles op hen afkomen. Nu werd het tijd dat ze
elkaar en ook vooral ons beter leerde kennen, want waar begin je in een groep van 300
man? Het eerste bachweekend was een ongezien succes qua opkomst. Met 65
eerstejaars kwamen we samen aan de Koe en begon hun avontuur. Ze werden
verdeeld in groepen van 3, kregen een overlevingspakket en moesten al liftend naar
de locatie in Wuustwezel geraken. Het praesidium vertrok en zoals elk jaar waren de
eerste lifters bijna sneller ter plaatse dan wij (die rechtsreeks gingen met eigen
vervoer). Helaas haalde 3 groepjes de locatie niet helemaal en moesten ze door ons
opgehaald worden. Volgend jaar beter zou ik zeggen. Eens iedereen aangekomen was
zag je al dat mensen waren losgekomen en de sfeer er al goed in zat, het weekend was
begonnen! Zaterdag zat de sfeer er ook goed in ondanks het slechte weer en speelden
ze een groot spel om elkaar beter te leren kennen. Op het einde klaarde het dan toch
op en konden we het geweldige weekend afsluiten aan een groot kampvuur. Zondag
vertrok iedereen naar huis met een bagage vol goede herinneringen en nieuwe
vrienden. Dat het in orde was me dunkt!
In week twee was mijn vuurdoop aan de beurt. Op het weekend hadden de eerstejaars
al kunnen proeven van het concept cantus, maar op dinsdag was het officieel het
begin van het nieuwe cantus seizoen met de openingscantus. Net zoals het weekend
was de schachtenbank direct volzet en met de volle 40 werden ze geïntroduceerd aan
de geharde cantussers. De cantus was een groot succes en deed bij velen de zin voor
meer enorm oplaaien. Of ik mijn vuurdoop goed heb doorstaan laat ik aan mijn
praesidium over, ik vond het alleszins heel plezant en geslaagd ondanks het feit dat ik
mijn stem was vergeten in Wuustwezel.
Alsof dat nog niet genoeg was, hielden we in week 3 ook een peter en meter avond om
de eerstejaars nog meer te helpen bij het overwinnen van de zware studies. Het werd
een avond vol tips en vertier, verzorgd door ouderejaars die er hun plezier uit haalden
om de proffen in een speciaal licht te stellen.
Aan de andere kant van de medaille, 2 dagen later, werden veel enthousiaste
schachten verkocht op de schachtenverkoop. Ze waren met 29 en gingen zeer vlot
over de toonbank. Benieuwd wat volgende week zal brengen voor deze gelukkigen,
hopelijk zijn ze uitgeslapen.
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Omdat we na drinken en studeren niet willen verdikken is VLK sport er ook goed in
gevlogen. Elke maandag wordt er gelopen rond de watersportbaan en het is tot nu
een zeer groot succes geweest. Van eerste tot laatstejaars trekken we samen de
loopschoenen aan en lopen, weer of geen weer, 5 km of zelfs meer. Ook
introduceerden ze het klimmen aan enkele enthousiastelingen. Vanaf de volgende
weken staan ze dan ook helemaal klaar om andere faculteiten te verslaan in meerdere
sporten. Als je zin hebt om sportief te zijn voor onze faculteit, laat je zeker horen!
Het waren een intensieve 3 weken en we zijn nog maar net begonnen, dus hou jullie
maar vast voor wat komen zal!
Groetjes van jullie Senior
(die met zijn babyface)
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De vice predikt (over bierbrouwen)
Hoi allerliefste boerekotters!
Zoals jullie misschien wel weten, studeren wij allen aan de FBW, de Faculteit der BioingenieursWetenschappen. Wat jullie waarschijnlijk nog niet wisten, is dat onze
faculteit uit meerdere campussen bestaat. Zo zitten wij aan Campus Coupure, maar
bestaat er in Gent ook een andere campus, namelijk Campus Schoonmeersen, waar de
industrieel ingenieurs biowetenschappen studeren. Een beetje verder van huis hoort
ook Campus Kortrijk tot onze faculteit, en veel verder van huis ook Campus ZuidKorea.
Vorig jaar organiseerden de studenten aan Campus Kortrijk een bierbrouwwedstrijd,
in samenwerking met de proffen en de brouwers van de kleine brouwerij Omer
Vander Ghinste. Dit jaar trekken we deze competitie door over alle campussen in
Vlaanderen, in samenwerking met de proffen van de verschillende campussen en
dezelfde professionele brouwers.
Om het verhaal helemaal af te maken, organiseren we deze competitie niet enkel voor
de studenten, maar ook alle alumni aan onze faculteit kunnen meedingen voor de
hoofdprijs.
De competitie zal eerst per campus de 3 beste bieren selecteren, die het dan in een 2e
stemronde kunnen opnemen tegen de hobbybrouwers van de andere campussen. De
professionele brouwers zullen uit de 9 beste bieren hun favoriet kiezen, dewelke op
een schone prijs mag rekenen.
Uiteraard verwachten we niet dat alle studenten zomaar een bierbrouwset op kot
hebben staan, dus voorzien de studentenverenigingen, in samenwerking met de
alumnivereniging het benodigde materiaal om 16 groepen te ondersteunen in hun
bierbrouw-wedstrijd.
De agenda die we dit jaar zullen hanteren, ziet er als volgt uit.
Maandag 16 oktober zal een introductieles gegeven worden over de
verschillende stappen in het brouwproces, maar ook hoe een bier-recept
samengesteld wordt. Tegen dat jullie deze Groei lezen, is deze datum reeds
gepasseerd, maar de slides kan je nog steeds terugvinden op de volgende link:
http://www.boerekot.be/bierbrouwwedstrijd
https://www.facebook.com/events/1507415629342440/
De gehanteerde presentatie, kan je hier vinden.
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Maandag 16 oktober - vrijdag 27 oktober: Inschrijven.
De eerste 16 groepen kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar
vice@boerekot.be, met daarin hun recept en de namen van de groepsleden. Mensen
die niet aanwezig waren op de infosessie mogen zich ook inschrijven, en ook niet-bioingenieurs mogen zich inschrijven; Het enige dat wij vragen, is dat er minstens 1
boerekotter per groep is. De inschrijving is compleet als een bedrag van €10 betaald
werd in de Villa (kelder blok E). Haast jullie, want de plaatsen zijn beperkt.
Vrijdag 27 oktober - maandag 13 november: Aankopen van ingrediënten.
De groepen dienen zelf hun ingrediënten aan te kopen. Enkele nuttige sites zullen
gedeeld worden tijdens de infosessie.
Maandag 13 november - donderdag 16 november: Brouwsessies.
4 dagen lang zullen elke dag 4 groepen hun brouwproces kunnen voltrekken. De VLK
voorziet de locatie, brouwsets, vergistingsvaten, ... De brouwers moeten enkel hun
ingrediënten, een elektrisch kookvuurtje en een kookketel van 30L voorzien. Dit
brouwproces duurt telkens van 17u tot 00u!
Donderdag 16 november - dinsdag 28 november: Gisten
Het bier rust en de gist doet z'n ding. Brouwers hoeven niets te doen.
Dinsdag 12 december: Overhevelen en bottelen.
Het bier wordt in flesjes (die de brouwers voorzien) opgevangen, en nadien gebeurt
nagisting op fles.
Dinsdag 13 februari: Stemronde 1
Alle brouwers komen samen om elkaars bier te proeven, en de bieren te scoren
volgens smaak. De 3 winnaars per campus gaan door naar de 2e stemronde
Donderdag 1 maart: Stemronde 2
De 3 beste bieren van onze campus zullen vergeleken worden met de 3 beste bieren
van de campussen van Kortrijk en Schoonmeersen. De Brouwers van de brouwerij
Omer Vander Ghinste zullen deze 9 bieren ook quoteren en een prijs uitreiken naar
het meest succesvolle bier.
Alle kandidaat-brouwers zullen nog in een Facebook-groep uitgenodigd worden
waarin alle nodige info staat.

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht, te bereiken via
vice@boerekot.be
Groetjes van de vice
Tim
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Origami
Cultuur
Voor de fans van Prison Break werd er in april 2016 opnieuw goed nieuws
aangekondigd. De superpopulaire serie waarin Michael Scofield (Wentworth Miller)
zijn broer helpt ontsnappen uit de gevangenis krijgt een vervolg. Michael Scofield (en
zijn nog steeds even knappe getattoeëerde body) zouden in april 2017 terug
verschijnen op Fox. De beelden van Scofields lichaam deden jarenlang duizenden
meisjesharten sneller slaan en nog meer jonge kerels een fitness-abonnement
aanschaffen. En nu staat hij daar terug op het scherm te blinken. Nu, dit was een hele
lange inleiding voor een stukje waar ik eigenlijk over wou schrijven. Herinneren jullie
zich nog geheime boodschappen die Scofield verspreed in de gevangenis geschreven
op zijn praaltje Origami-gewijs-gevouwen kraanvogel. Hij gebruikte dit om te
communiceren, maar ook om zichzelf aanwijzingen te geven.
Nu weet ik, jongens, dat jullie stiekem allemal dromen om zelf zo’n mysterieuze
kraanvogel naar dat ene meisje dat je tegenkwam in de Oehoe of in de Koe (via
Tinder wordt moeilijk om met je origami kunsten op te scheppen). En meisjes, jullie
verlangen uiteraard zo een vogeltje tussen de cursus dierkunde. En als je je tot geen
van beide groepen betrokken voelt, kan je het kunstje ook nog steeds leren voor
wanneer je je verveelt op toilet en je gsm helaas al plat is, of zou je het wel eens nodig
kunnen hebben tijdens een quiz. Daarom leggen we na een verplichte uitleg over
origami kort en bondig uit hoe je die kraanvogel nu kan maken.

Origami is de uit Japan afkomstige kunst van het vouwen van papier (折り紙, Japans:
'ori', vouwen, en 'kami', papier). In origami wordt een beperkt aantal vouwen
gebruikt, maar door de combinatie hiervan zijn complexe ontwerpen mogelijk. De
kunst ontstond in China in de eerste of tweede eeuw, kort na de uitvinding van het
papier. Daarvandaan is origami naar Japan overgewaaid, waar het de huidige, bekende
vorm heeft gekregen. Het vierkant stuk papier mag wel gevouwen worden, maar
knippen of het aanbrengen van markeringen is uit den boze. (In tegenstelling tot
origami wordt bij kirigami wel in het papier gesneden.)
Geniet van je nieuwe bezigheidstherapie.
Cultuur out
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De geschiedenis van het VLKpraesidium
ICT
Het VLK-praesidium, het kloppend hart dat deze fantastische studentenvereniging
mogelijk maakt. Je herkent het van ver, dat geel-groen dik lint, waarmee menig
praesidiumlid vol trots, kin omhoog en borstkas vooruit mee rondloopt, al denkend
aan al zijn voorgangers die reeds 96(!) jaar de kring in leven hielden. De functies die
op het lint te lezen zijn liggen toch voor de hand? Je hebt de praeses, vice-praeses,
penningmeester, ... huh ... uit welke functies bestond het praesidium bijna 100 jaar
geleden? Tijden veranderen nu eenmaal en wat vroeger broodnodig was in het
bestuur is misschien overbodig geworden. In dit klein essay gaan we vandaag (voor
zover mogelijk) de evolutie van het praesidium bestuderen en op papier zetten! We
beginnen bij de functies die doorheen de jaren heen geen grote of toch minimale
veranderingen kregen. Buckle up!
Het begon allemaal bij Jozef Adriaenssens, de oprichter van de kring en alsook de
enige keizer Praeses van de VLK. Helaas is niet veel bekend over de samenstelling van
het praesidium van de eerste +- 40 jaar. Er kan verondersteld worden dat de gewone
functies zoals praeses, vice, penningmeester (schatbewaarder), sport, cantor, ... er wel
waren, maar waarschijnlijk is deze informatie helaas verloren gegaan aan de
eenzijdige richting van het space-time continuüm.
In 1945 werd voor het eerst het idee opgevat dat een kring een boekje voor en van
leden kon gebruiken. Dit kringblad kwam er dan ook na veel bloed, zweet en tranen
en kreeg de naam ‘Groei’. Het bestaat nog steeds, weliswaar met de nodige
gedaanteveranderingen over de jaren heen. We kunnen veronderstellen dat dit een
vaste functie is binnen de VLK, die nog steeds maandelijks kommaneukt en dan alles
samenbundelt om jullie, groeilezers, veel leesplezier te geven.
1962 is het eerste jaar waarvan we met zekerheid een deel van het praesidium kunnen
benoemen. Met zekerheid kunnen we zeggen dat praeses, vice, secretaris,
schatbewaarder (penningmeester), redactiesecretaris (groei), afgevaardigde sociale
zaken (PR) en sportmonitor (sport) deel uitmaakten van het praesidium. We maken
hiervan dan ook de leidraad om te volgen wat er de komende jaren veranderde (voor
zover mogelijk).
1976 is het jaar waarin cultuur zijn eerste vernoeming krijgt binnen de VLK. Het
cultuurteam is nog steeds belangrijk voor de vereniging, die evenementen organiseert
zoals de streekbierenavond, kerstmarkt en speeddate. Ook in het jaar zessentjeeftig is
er sprake van een cantusteam, in de vorm van een cantor en een zedenmeester. Zoals
sommigen onder jullie misschien weten wordt de functie cantor vaak uitgeoefend
door de senior zelf,
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en wordt de functie van zedenmeester vaak opgenomen door fervente cantussers
onder het praesidium zelf,, waardoor het heel moeilijk is de reële evolutie van deze
functies te schetsen.
In het jaar 1977 zag de VLK de introductie van de functie KVIV, een voorloper op het
Verbond der Bio-ingenieurs (jongVBIG). Vanaf 1987 zijn de records van het
praesidium redelijk volledig. In dat jaar krijgen we de eerste vermeldingen van de
fouriers, IAAS, FK afgevaardigde, studiebegeleiding, feest, stripbib en faculteitsraad.
Wanneer al deze functies er bijgekomen zijn is een raadsel, maar wel kunnen we
opmerken dat vele van deze functies het niet gehaald hebben in de long run omwille
van redenen zoals overname door een andere functie (stripbib door
paviljoenverantwoordelijke), afsplitsing (IAAS), of verdwijning door overbodigheid
(FK afgevaardigde).
In 1988 kent de cursusdienst een eerste vernoeming, en zeggen we voor even vaarwel
aan het feest- en cantusteam. De redenen hiervoor werden reeds tijdens ons
lustrumjaar beschreven door het toenmalig lustrumteam. Dit valt te lezen op
www.boerekot.be/geschiedenis . In 1989 nam de vice-praeses ook de taak van
feestpraeses op zich, terwijl ook in dit jaar de functie secretaris zijn laatste adem
uitblies, met de overname van de functie door de penningmeester.
Het jaar ’93 zag de eerste vermelding van de functie PR Intern. Het jaar daarop zien
we de eerste vermelding van de functie PR Extern. Vermoedelijk werd ergens rond
deze periode de functie PR opgedeeld in de 2 componenten, maar een exact jaartal is
hier niet op te plakken. Ook het systeem van vaste medewerkers werd rond deze
periode opgericht met als doel het praesidium bij hun taak te helpen. Met het
opkomen van het internet, ontstond tijdens de milleniumwissel ook de functie web,
die later omgetoverd zou worden tot het vandaag alombekende ICT.
2002 was het laatste jaar waarin de functie stripbib vermelding krijgt. Mede hierdoor
zijn onze strips niet meer zo populair, al zegt men dat vroeger dagelijks genoten werd
van de vele strips die nu nog steeds te lezen zijn in onze stripbib. Verderop dat
decenium, in 2008, sneuvelde ook de functie faculteitsraad, waarbij de praeses en de
vice de functie op zich hebben genomen. Ook de IAAS kende in 2010 zijn laatste
levensjaar binnen de VLK, waarna het op zijn eigen uitgroeide tot een volwaardig
bestuur. Met zijn korte bestaan ontstond in 2012 de functie recruitment, die instond
voor het organiseren van onze steeds meer groeiende bedrijvendag.

En dit brengt ons tot 2017. In dit jaar werden de functies PR Extern en recruitment
gefusioneerd tot PBR (Public and Business Relations), een fusie die nodig was om een
optimale werking met de professionele wereld en de bedrijven te verzekeren.
Hopelijk was deze geschiedenisles leerrijk. Indien je 3 maal in slaap bent gevallen, 2
maal “alone-time” hebt genomen en toch nog in de les zit tijdens het lezen van dit
artikel, bravo, je bent er door gekomen. Aan de rest zeg ik peace ollemoale, en dab on
them haterzz.
ICT out!
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Party met PBR
PBR
Bij het begin van het semester kan het al eens gebeuren dat je beslist een heus
kotfeestje te geven. In principe is het genoeg om gezellig samen te zijn met wat
muziek en een pintje maar met enkele kleine, makkelijke surplusjes kroon jij jezelf tot
kotfeestking/queen.
Hapjes
Het is niet moeilijk en oh zo een meerwaarde! Chips, salami en nootjes zijn de basics,
niets mis mee natuurlijk. Next level heb je guacamole met tortillachips, bloemkool en
worteltjes met cocktailsaus, wraps met zalm en kruidenkaas, mozarella met
tomaatjes, … En voor wie hier allemaal geen zin in heeft hebben we nog drie
misschien minder gekende opties: bruschetta, warme lasagnadip of ‘pull apart bread’.
Bruschetta (4 personen)
Verwijder de pitjes uit 3 tomaten en snijd ze in fijne blokjes. Meng met olijfolie
en kruid met peper en zout. Rooster 4 sneden brood. Wrijf het gepelde
knoflookteentje licht langs het geroosterde brood en druppel er olijfolie over.
Verdeel de tomaten over het brood en versier met enkele basilicumblaadjes.
Lasagnadip (4 personen)
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng 50g parmezaan met 220g
ricottakaas (eventueel licht kruiden) en verdeel het mengsel over de
bodem van een ondiepe schotel (deze waarin je de dip serveert).
Verdeel tomatenpassata (500g) over de kaas (gebruik je favoriete
pasta/pizzasaus, deze kan al gekruid zijn). Voor de vleeseters: nu
kan je hier nog salami of stukjes kip of dergelijke over strooien.
Werk af met nog 50g mozzarella en 50g parmezaan. Bak de schotel
15 tot 20 minuten tot de kaas gesmolten is. Werk eventueel af met
verse peterselie en serveer met iets dipbaars, bijvoorbeeld
lookbrood of toastjes.
Pull apart bread (6 personen)
Verwarm de oven voor op 200°C. Meng 220g roomkaas met 200g spinazie
(reeds gekookt of ontdooid en van vocht ontdaan), 50g parmazaan, 50g
mozarella, look, zout en peper. Leg twee vellen
bladerdeeg op het werkblad. Bestrijk het onderste
vel met het mengsel en bedek het met het bovenste
vel. Plaats een glas in het midden en snij
straalsgewijs rondomrond (ongeveer 12 keer). Elk
van deze 12 stukjes geef je een twist en smeer het
geheel in met een geklopt eitje. Bak het geheel 30
minuten op 200°C.
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Verras je genodigden met een originele, zelfgemaakte cocktail!
Caipirinha: Dit is een Braziliaanse cocktail met als ingrediënten limoen,
cachaça (vind je in de albert heijn), ijs en suiker.
Gin-pompelmoes: Voor 20 liter heb je nodig:
- 7 flessen gin
- 14 flessen pompelmoessap
- 1,750 l siroop (=1,750l water + 1,750kg suiker + veel rozemarijn (2 takjes per
100g))
Kiwi-martini: Per kiwi (die je schilt en fijnstampt of in de blender steekt) heb je
15 mL suikersiroop en 1 koffielepel citroensap nodig. De drank die je toevoegt
kan gin of vodka zijn (60 mL).
Muziek
Het is echt belangrijk dat je een goede afspeellijst hebt klaarstaan, zo eentje die je
helemaal chaud maakt. Daar muzieksmaken echt heel veel kunnen verschillen is dit
niet zo simpel. Al zou je met één de volgende nummer het feestje zeker op gang
krijgen.
- Major Lazer & MOTi – Boom
- Ultimate Kaos – Casanova
- The chainsmokers – Don’t let me down ft. Daya
- Shakira – hips don’t lie
- Avici – Without you
- Dua lipa – New rules (!)
- Fuse ODG – Million pound girl
Drankspelletjes
In principe kan je overal wel een drankspelletje van maken door de loser te laten
drinken. Enkele classics staan hieronder voor jullie opgelijst. Alles hangt er natuurlijk
vanaf hoe vuil je kot mag worden…
- Vrij tot zeer vuil: beerpong, slap a cup, estafette,…
- Liefst geen bier op de grond: circle of death, piramide, paardenrace,…
- Geen druppel verspillen: never have i ever, waarheid durven of doen,…
Oh en als je op het einde nog een dame blanche uit de diepvries tovert wordt iedereen
helemaal gek.

Proost op een memorabele avond!
PBR
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Koken met Penning
Budgetvriendelijk en lekker eten!
Ben je niet de beste kok? Is afhalen een dagelijkse bezigheid? Ben je dat fastfood
gedoe eigenlijk wel een beetje beu? Dan is penning hier om je te helpen! Wij, Eline &
Lidy, zullen jullie elke maand voorzien van een gemakkelijk, lekker en natuurlijk
budgetvriendelijk recept. Deze recepten zullen meestal voor meerdere personen zijn,
zo hoef je niet alleen te koken en kunnen je vrienden ook meegenieten van een
lekkere maaltijd!
Deze maand starten we met een eenvoudig gerechtje: ‘Pasta met gerookte zalm,
geitenkaas en spinazie’. (Om de lat natuurlijk niet meteen te hoog te leggen!)
Ingrediënten voor 4 personen:
250 g gerookte zalm
1 teentje knoflook (knoflookpoeder gaat
een hand vol pijnboompitten
ook)
1 ajuin
250 g spinazie
400 g spaghetti (gelijk welke pasta je in je olijfolie
kast staan hebt is goed!)
peper
150 g ricotta
zout
Bereiding (Nu begint het echte werk):
Breng water aan de kook met een beetje zout. Spoel de spinazie goed onder stromend
water.

Verwarm een scheutje olijfolie in een pan. Stoof er de helft van de spinazie in. Kneus
en pel de knoflook. Snipper de teen fijn en plet met een mes. Doe de pulp bij de
spinazie en kruid met peper en zout (hier kan je de verse look ook vervangen door
lookpoeder).
Doe de gestoofde spinazie in een maatbeker met een pollepel water. Voeg er de
ricotta en de geitenkaas aan toe en mix met een staafmixer tot een glad mengsel.
Voeg een beetje zout toe en voldoende peper.
Kook de spaghetti al dente (of beetgaar) in het gezouten water.
Verwarm een scheut olijfolie in de pan. Pel de ui en snijd hem in dunne slierten. Stoof
de ui in de olie. Doe er de pijnboompitten bij en laat even mee roosteren.
Giet de pasta af en doe hem bij de uien en pijnboompitten. Roer er de saus en de rest
van de spinazie door. Door de warmte van de saus zal de rauwe spinazie garen.
Scheur de gerookte zalm in stukken en voeg deze toe aan de pasta. Werk de pasta af
met de gerookte zalm en eventueel wat verbrokkelde geitenkaas.
Smakelijk!!! Penning out!
14
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A hitchhiker’s guide through
Ekkergem
Fouriers
Hey buurman!
Wat hebben nummers als ‘Somewhere over the Rainbow’, ‘Home on the Range’ en
‘Tomatenplukkers’ gemeenschappelijk? Ze gaan alle drie over de meest paradijselijke
plek op aarde, namelijk Ekkergem. Een plek waar je heen wil, waar je echt jezelf kan
zijn. WEEEEES NIEETT BAAAANG VOOOOR JEE DROOOOMMEEN JE BENT IN
EKKERGEEEEEMM!!! (srsly, kent iemand eigenlijk het hedendaagse introlied van
Thuis? ’t Kan misschien liggen aan het feit dat ik het niet volg, maar volgens mij ligt het
aan het feit dat hun oude intro miljoenmiljard keer zo catchy is. Zouden ze op voorhand
geweten hebben dat hun nieuwe intro minder karakteristiek was? Poor marketing
eigenlijk. Aleja, stel u voor dat FC de Kampioenen plots een andere intro zou krijgen, lijk
dat zou toch ook niet werken? Ze moeten van onze intro’s afblijven verdorie, zeker als
het gaat over high-quality topseries zoals FC de Kampioenen, Game Of Thrones, Thuis
of de herhalingen van FC de Kampioenen.)
Ben je nog nooit je kot buiten gestapt om plots iemand “Hey buurman!” te horen
roepen? Ben je nog nooit uit het paviljoen gestrompeld om 5 uur ’s nachts om 2
minuten later al in je bed te liggen? Nog nooit het spreeuwenorkest van de KarelLodewijk-Dierickxstraat horen waaien in de wind? Wel, dan woon je waarschijnlijk
niet in Ekkergem. Geen zorgen, ik leid je wel even rond in m’n thuishaven!
Zodat u zich allemaal fatsoenlijk kan oriënteren beginnen we de rondleiding op
vertrouwd domein, namelijk aan de poort van onze faculteit. We bevinden ons nu aan
de monding van de Ekkergemstraat. Aan uw linkerzijde ziet u ons geliefd café de
Koepuur. Als u goed kijkt ziet u een 6-tal studenten bio-ingenieur hun les skippen
om een pint te gaan drinken op het terras. Zoals u al dan niet weet, is dit kruispunt
sinds het circulatieplan de meest verwarrende verkeerssituatie in Gent. HOE LASTIG
IS HET OM TE ACCEPTEREN DAT JE NIET RECHTENDOOR MAG? Een 6-tal
studenten bio-ingenieur vermaken zich met het feit dat zelfs de zoveelste combi hier
weer in de fout gaat.

Indien we de Ekkergemstraat volgen komen we uit op het driehoekparkje-met-dabankske-int-midden-daar. Prachtig parkje, leve tuinarchitectuur.
Bon, verder langs de Ekkergemstraat. Indien u op het eerstvolgende kruispunt links
afslaat, en hier de Raas van Gaverestraat tot het einde volgt, komt u uit bij de
nachtwinkel ‘Voeding Geert’. Voeding Geert wordt uitgebaat door een Paki wiens
naam echt alles kan zijn behalve Geert. Hij ziet er legit het minste Geert uit van
iedereen die er niet als een Geert uitziet. Desondanks noem je hem gewoon Geert,
obviously. Het beste aan deze pittoreske, hoogst unieke nachtwinkel is dat Geert echt
de minst vriendelijke Paki is die je ooit zal tegenkomen.
16

vriendelijke Paki is die je ooit zal tegenkomen. Nog nooit heb ik iemand zien werken
met zo’n gebrek aan enthousiasme als dat van Geert. Hij is zelfs zo onvriendelijk dat
je alleen maar van hem kan houden. Geert, if you read this, I want you to know that I
fell in love with the way you don’t look at me. It’s okay, you don’t have to say anything. I know what you mean.
Wanneer we onze weg langsheen de Ekkergemstraat vervolledigen komen we uit op
de Sint-Martinuskerk waar ik de geschiedenis niet van ken maar wel van weet
dat het een oude kerk is. En de toren lijkt wat scheef te staan. Zo heb ik mijn torens
het liefst eigenlijk.
Aan de overkant van de straat bevindt zich een kleine frituur waarvan de eigenaar na
uren conceptueel brainstormen besloot deze ‘Frituur Ekkergem’ te noemen. In
tegenstelling tot de Frietketel of de Papegaai sta je hier geen anderhalf uur aan te
schuiven, en de frieten zijn er zeker in orde. Arjen vindt hun Gandalouse-saus
magisch, ik vind het echt super oké-ish. De ideale plek om op zondagavond eten te
fixen voor je naar de Fakbar gaat.
Aan de kerk naar rechts, net voor de Lidl, is café De Spinnekop. Een van de meest
chille cafés in Gent met La Chouffe van ’t vat voor €2,20. Hier kan je altijd terecht
voor een gezellig moment, een goed verhaal en een garantie op een zeer chille avond.
Als we eventjes terugkeren in de Ekkergemstraat en inslaan aan ‘t Tartientje (De
officiële naam is Tartines maar kom op, dat is echt een stomme naam. Mijn gok is dat
het vroeger effectief Tartientje heette, en dat deze naam bleef plakken in de volksmond
omdat een echte Vlaming verandering haat. Dat doet me eraan denken… WELKE
IDIOOT HEEFT TOCH DE INTRO VAN THUIS VERANDERD MAN MAN MAN WAT
EEN TROLL!! I’ll catch you Skankhunt42…) komen we uit op de Krijgsgasthuisstraat
met als eerste stop Café De Dikke Boom. Dubieus plaatsje maar best gezellig als je
even je ogen dichtknijpt.
Iets verderop, ter hoogte van de Wintertuinstraat, bevindt zich Sint-Martinus
Snooker/Pool. Zeer leuke plaats voor een pintje en wat biljarten. Echt
Vlaanderen boven! Karakteristiek aan deze plek is hoe de eigenares (of moeder van de
eigenaar, weet ik veel) nog meer in de 84s is blijven steken dan het café zelf. Hoe dan
ook, echt een aanrader!
Indien we de straat uitlopen en oversteken komen we uit aan de Carrefour. Niet
speciaal veel te vermelden over deze plek, behalve dan dat die ene dude van de kassa
altijd op een kei leuke manier ‘bedankd e’ zegt (Ja, als hij het uitspreekt klinkt
bedankt met een d op het einde.)
Indien we via de Spiegelhofstraat terug onze fantastisch wijk binnenwandelen, kan u
nu en dan de omroep van de Gevangenis horen. Maar geen schrik, volgens Arjen
zitten hier geen gevaarlijke mensen, aangezien echte badassen continu zouden lopen
schreeuwen en brullen terwijl je ze hier amper hoort… Fair point Arjen, fair point.
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Noemenswaardig is nog dat je, op het kruispunt van de Spiegelhofstraat en de
Pijlstraat, quasi de hele dag door kan genieten van een ‘en-passant’ blues- of
jazzconcert. Met liefde en passie georganiseerd door die ene dude die hele dagen lang
niets beters te doen heeft dan op de vensterbank naar gigaluide muziek te
luisteren met ramen en deuren open. Ongeacht hoe warm of koud het moge
zijn, alles staat open. Goede muziek, speciaal figuur.
Och en de pijlstraat loopt over in de kruisboogstraat. Aleja, eigenlijk moet je het in
omgekeerde richting zien, dan is het logischer. Hoe dan ook, mooi gedaan Stad Gent.
Zo, dit was het einde van de rondleiding. Zoals u kan zien bevindt alles wat je ooit
nodig zou kunnen hebben zich op een kruisboogscheut afstand! Maar een wijk wordt
pas een thuis door de mensen die er wonen, ‘de inwoners’ zoals de dikke van Dale zou
zeggen. En hier wonen nu eenmaal enkel fantastische mensen! Een slechte buurman
in Ekkergem is een beetje zoals Bernard de Baets op een samenkomst voor
weightwatchende basketters, of zoals Willem Waegeman op het WK boogschieten, je
zal hen er niet snel tegen het lijf lopen.

Ekkergem, het paradijs voor studenten en gezinnen die hun kinderen met de bakfiets
naar de Steinerschool brengen.
Buurman out!
*Mic drop terwijl de intro van Thuis begint te spelen als outro van dit artikel*
*Raapt mic op om toch nog snel iets te zeggen*
*Welke van de twee thuisnummers kwam er nu op in je hoofd? De oude, hé? My point,
exactly*¨
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Tspel è Espe
Fjist
Elk ze goeiemiddag, froaje mensjen.
Achter 3 weeksjes junder ki goe te bekieken, et junder fjisttiem gemerkt da junder
heweldige kiendjes zien! Mo der is glik 1 twuk die toch up us erte ligt. Der zien nog
assan te wienig gastn (en wuvetjes) die de schonste toale van de Belgiek ( be nink,
wuk zeg ik, van de hele erdbolle) kunnen klappen. Dus en wieder de geweldig gjistige
ma wok zwoare updracht up uze schoeres gepakt om judder e lesje te geven in het
machtige West-Vloams. Wuk peizen junder, goan der tope ki an beginnen? Be jaw, we
goan da geweune doen! Vandoage upt program: utdrukkingsjes!
De leute e!
1. Ti ant smukkn.
a. Je bent aan het morsen;
b. Het motregent ;
c. Het druipt eraf.
2. Stop ne kji me mwoasn!
a. Stop eens met morsen;
b. Stop eens met spelen;
c. Stop eens met rechts voorrang te geven op een hoofdbaan.

3. Kikt ne kji oe preus datem è!
a. Kijk eens hoe preuts hij is!
b. Kijk eens hoe homoseksueel hij is!
c. Kijk eens hoe trots hij is!
4. Tè were speculoai vant vat.
a. Je kan hier à volonté eten;
b. Hij is weer aan het overdrijven;
c. Ik heb last van diarree.
(Hin West-Vloamsemse utsproake, mo we moestn em wel gebrukken. Merci
Jan!)
5. U twien bie den buk zettn.
a. Iemand bedriegen;
b. De bloemetjes buiten zetten;
c. Vroeg gaan slapen.
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6. Tè een remedie teegn de liefde.
a. Tijd heelt alle wonden;
b. Ze is niet mooi;
c. Wordt gezegd wanneer iemand iets voorstelt tegen liefdesverdriet.
7. Kgo ier me puste scheuren.
a. Ik ben er vandoor;
b. Ik los het probleem nu op;
c. Ik bijt de spits af.
8. Kzit me de poepers.
a. Ik heb schrik;
b. Ik heb diarree;
c. Ik moet op de kinderen passen.
9. Marie et e kiend geworpen.
a. Marie heeft een kind geworpen;
b. Marie heeft abortus gepleegd;
c. Marie is bevallen.
10. De kiekens zitten deur den droad.
a. De kinderen zijn zoek;
b. Het zijn weer domme mensen die het voortouw nemen;
c. Die persoon heeft stijve tepels.
11. Je stienkt gelik een oede oere.
a. Je heb gisteren de liefde bedreven en het is eraan te zien;
b. Je bent wel heel fel geparfumeerd;
c. Je ruikt vandaag zeer specifiek naar oude hoer.
12. Tis vele volk in de stoasje.
a. Ze heeft grote borsten;
b. Er lopen hier veel immigranten;
c. Het is hier druk.
13. Jet gin noagel voe an ze gat te skartn.
a. Hij kan maar niet krijgen wat hij wil;
b. Het wc-papier is op;
c.
Hij bezit niks.
14. Jet e scheute gekregen!
a. Hij is groot geworden!
b. Hij heeft onder zijn voeten gekregen!
c. Zijn aardappel heeft een kiem!
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15. Moeter twie e teusje en?
a. Moet er iemand iets hebben om te eten?
b. Moet er iemand een pijnstiller hebben? (Na bvb een zware nacht)
c. Moet er iemand iets hebben om te drinken?
16. Keb mieretetten.
a. Ik heb kippenvel;
b. Ik heb niet eens een A-cup;
c. Ik heb veel muggenbeten;
17. Je sjieke uutspugn.
a. Klaarkomen;
b. Sterven;
c. Het zat zijn.
18. Nie van den hoaze gepoept zien.
a. Traag zijn;
b. Dom zijn;
c. Geen flaporen hebben.
19. Neffest de pot pissen.
a. Een verkeerde inschatting maken;
b. Een grote fout begaan;
c. Iemand bedriegen.
20. Je goa ze schuppe afkuusen.
a. Hij gaat vertrekken;
b. Hij gaat zijn kamer opruimen;
c. Hij gaat zijn edele delen wassen.

Ti topen da junder ier e twuk an ghed en. Aje nog me vroagjes zit of je zoe gern nog
meer oefeningesjes kriegen, moeje ma ki komn na da kot daar de trap af me die
groene deure ent k vroagen an us!
En vergit nie:
Temptation Weiland (26/10) int paviljoen wordt e machtig fjist,
atter ma niemand neffest de pot pist!
viel skwone tracteurs en jitte moksjes,
VLK Fjist (VLK Feest)
Bertjan, Cloet, Wolf
en iere ne foto van een kenin
Verbetering: 1) b; 2) a; 3) c; 4) c; 5) a; 6) b; 7) a; 8) a; 9) c; 10) c; 11) b; 12) a; 13) c; 14) a;
15) c; 16) a; 17) b; 18) a; 19) c; 20) a
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Cursus houdt je warm
Cursus
Het is weer bijna Halloween! En we weten allemaal wat dat betekent: het is bijna
Kerstmis! de winter komt er bijna aan. En we weten ook allemaal wat dat betekent:
het wordt stilaan kouder, verdorie. Maar geen nood, gelukkig hebben wij voor een
paar receptjes gezorgd die je zeker zullen kunnen verwarmen. En om niet té zot te
doen (blijkbaar is Kerstmis toch nog verder weg dan gedacht), is elk recept in
Halloween-thema! Je hebt dus geen excuus meer om geen Halloween-feestje te
houden.

Pumpkin spice latte
Wat heb je nodig? (voor 2 lattés)
- 1 kleine pompoen (4 eetlepels)
- halve theelepel kaneel, kwart theelepel gember, kwart theelepel kruidnagel
- 4 eetlepels suiker
- vanille aroma (helft van een flaconnetje) (alternatief: wat suiker vervangen door
vanillesuiker)
- 400 ml melk
- 1 of 2 (moe -> 2, minder moe -> 1) shots espresso per beker
- 50 ml room
- eventueel slagroom om af te werken
Maak eerst de pompoen puree:
- Snij de pompoen in twee en leg hem met de gesneden kant op bakpapier op een
bakplaat
- Laat deze een uurtje in de oven staan (180 graden) tot hij zacht is. Plaats een
vuurvast potje met een beetje water bij in de oven zodat de pompoen niet uitdroogt.
- Lepel het pompoenvlees uit en laat het uitdruppen.
Hoe maak je de latté?
- Gooi 4 lepels pompoenpuree in de pan met de kruiden en extra zwarte peper.
Roerbak op een matig vuurtje tot de pompoen gekookt ruikt.
- Doe de suiker erbij en roer tot je een bubbelende siroop krijgt.
- Warm de melk op (vb: in de microgolf). Doe het vanille extract bij de warme melk.
- Doe de melk en de pompoensiroop in de blender. Voeg nog een goede scheut room
toe om extra veel schuim te krijgen.
- Kap de espresso erbij en werk af met een beetje kaneel en eventueel opgeklopte
slagroom.
Als je te veel pompoen hebt voor 1 keer kan je makkelijk het recept voor de siroop
vermenigvuldigen en deze in aparte porties invriezen. Later moet je dan enkel de
laatste twee stappen doen.
Oorspronkelijk afkomstig van de mama van Helena, getest en goedgekeurd en vééééél
beter dan Starbucks!!!
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Bloedsoep met kriebelige kruipertjes
Wat heb je nodig?
- 1 kleine pompoen
- 1 preiwit
- 1 banaan
- 1 blik kokosmelk
- 2 cm verse geraspte gember
- 2 blokjes kippen bouillon
- 1 liter water
- olijfolie
- 2 koffielepels kerrie
- peper en zout
Hoe maak je de soep?
Stoof de groentjes en de banaan in de olijfolie, voeg de kerrie toe, 5’.
Overgiet met het water, bouillonblokjes en de kokosmelk. Laat 20’ zachtjes koken.
Mix en klaar.
Hoe maak je de spinnetjes?
300 g gehakt en spaghettisliertjes
- Maak bolletjes van ongeveer 2cm doorsnede van het gehakt (niet te hard aanduwen)
- Prik 4 slierten spaghetti door elke gehaktbal (zodat ze op spinnenpootjes lijken)
- Laat de spinnetjes gaar worden in de hete soep
- Opmerking: je kan ook hotdogworsten in stukjes snijden om daar het lijfje van de
spin mee te maken
Heksenvingers
Wat heb je nodig?
- 225g boter (zacht gemaakt)
- 125 g suiker (best bloemsuiker, kristalsuiker werkt ook goed)
- 1 ei
- 350 g bloem
- 1 theelepel vanille-extract
- 1 theelepel amandel-extract
- snufje zout
- 100 g hele amandelen
- confituur/gelei/rode voedselkleurstof

Hoe maak je de koekjes?
- Meng de boter, de suiker, het ei, het amandel-extract en het vanille-extract tot het
een egaal mengsel wordt.
- Voeg geleidelijk de bloem, het bakpoeder en het zout toe en blijf roeren.
- Laat 20-30 minuten in de koelkast koud worden.
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- Verwarm de oven voor op 160°C/gasstand 3. Vet de bakplaten in of bedek ze met
bakpapier.
- Verdeel het deeg in porties ter grootte van een volle koffielepel over de breedte van
een stuk bakpapier.
- Gebruik het papier om het deeg tot dunne vingers te rollen.
- Druk een amandel in 1 uiteinde als lange vingernagel.
- Maak de koekjes in de vorm van een vinger door het uiteinde en halverwege een
beetje plat te duwen (je kan op de plekken die niet samengeduwd zijn ook sneetjes
maken om ze meer op vingers te laten lijken).
- Verdeel de koekjes over de bakplaten (ze zetten bijna niet uit tijdens het bakken))
- Bak ze 20 tot 25 minuten in de voorverwarmde oven tot de koekjes licht goudkleurig
zijn.
- Haal de amandel van het uiteinde en smeer een beetje confituur of gelei in de holte
eronder en duw de amandel er dan terug in zodat het ‘bloed’ over de vingertop loopt.
- Maak voor jezelf een tas (of vijf) koffie met een goede scheut Amaretto erin. Je zou
ervan verschieten hoe goed die koekjes daarbij passen. Ik zei toch dat je het warm zou
krijgen van deze recepten.
Cursus out
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Pinnekesdraad
Sport
Dit academiejaar gaan we met sport opzoek naar de geschiedenis achter objecten die u
vanzelfsprekend acht. In deze eerste groei staan we stil bij prikkeldraad.
Als we geboren worden staan we bij alles dat we zien stil. Eens we ouder worden
geraken we amper door iets gefascineerd. Wanneer heeft u de laatste keer stilgestaan
en u laten verwonderen door een schijnbaar banaal object?
Vandaag hebben we het over pinnekesdraad, of prikkeldraad zoals het u behoeft.
Een leven zonder prikkeldraad is amper nog in te beelden. Er is geen manier zo
efficiënt om meerdere hectaren vol koebeesten ter plekke te houden. Toch was er ooit
een leven zonder prikkeldraad.
Het verhaal achter prikkeldraad brengt ons terug naar het Wilde Westen. In de 19e
eeuw expandeerde Amerika westwaarts. Dit bracht nieuwe uitdagingen met zich mee.
Het afbakenen van land was moeilijk. Door een gebrek aan bomen in het westen was
er amper hout om omheiningen te maken. Hierdoor kon het vee vrij bewegen, op
grote schaal vee houden was dus onmogelijk.
Hierdoor ontstond een grote vraag naar een eenvoudig product om grote
oppervlakten te omheinen.
Het ruwe begin van prikkeldraad moet men zoeken halfweg de 19e eeuw. In 1865
kreeg Louis François Janin een patent voor een constructie van een dubbele draad
met een diamant vormige metalen stekel. Zijn ‘prikkeldraad’ kan beschouwd worden
als de voorloper van prikkeldraad zoals wij het kennen.
Vele personen kwamen met een eigen variant. Maar een echte pinnekesdraad expert
hoeft maar één naam te horen. Joseph Glidden, een boer uit DeKalb (Illinois). Hij
ontwikkelde een simpele draad met daarop een onbeweeglijke weerhaak. Zijn “WireFence” met als bijnaam “The Winner” bleek eenvoudig in productie en was efficiënt.
Zo efficiënt dat we zijn versie nog steeds gebruiken. Het patent uit 1874 staat
hieronder.
Ook het leger ontging deze nieuwe ontdekking niet. Reeds in 1888 stonden er
instructies in Britse handboeken over het aanleggen van een prikkeldraad omheining.
In de tweede Engelse Boerenoorlog werd het bovendien gebruikt om forten af te
bakenen.
De eerste grootschalige toepassing was de Eerste Wereldoorlog. Een linie van
prikkeldraad met daarachter enkele machinegeweren bleek een dodelijke combinatie.
De troepen werden zodanig afgeremd dat het neerschieten maar als formaliteit
overbleef. Al gauw lag het slagveld vol met prikkeldraad. Vele troepen werden het
niemandsland
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ingestuurd met als enige doel prikkeldraad te leggen. Sindsdien is prikkeldraad niet
meer weg te denken uit een oorlog.
Boeiend he. Voor de diehards is er bovendien het “Devil’s Rope Museum” in Texas!
Volgens de site hebben ze alles. Om één of andere louche reden hangt er ook een
route 66 museum aan. Inkom is gratis.
De moraal van het verhaal: Als je ooit in de prikkeldraad terecht komt en vol sneden
zit, zie het dan als een tattoo ter ere van 152 jaar menselijk vernuft!
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Tips over plantjes en vele
aanvwantjes
Met boer BJ
Aangezien ik vorig jaar enkel artikels kon produceren voor mensen met een IQ van
meer dan 6 duusd miljard, gooi ik het dit jaar over een andere boeg! Zie hier een
nieuw wederkerend themadingartikel in de groei! Taduuuh! Elke groei zal ik iets
schrijven over m’n eigen ervaringen met plantjes voor in de tuin en voor binnen. Deze
week starten we met één van m’n favorietjes:
Vaccinium corymbosum
Vooraleer we beginnen, moet er zoals zo vaak bij plantjes een beetje naamsverwarring
de wereld uit geholpen worden. De blauwe bes wordt dikwijls, foutief, blauwe bosbes
genoemd. De blauwe bosbes is Vaccinium myrtillus. Dit is een laag-groeiende struik,
o.a. te vinden in open bossen, heide en veen. De bosbes is al zeer lang terug te vinden
in onze contreien, terwijl de blauwe bes van Amerikaanse oorsprong is. De bosbes
wordt niet echt commercieel geteeld vanwege een lage opbrengst en moeilijke
vermeerdering, dit in tegenstelling tot de blauwe bes. Voilà, ge kunt dus zien dat je
nu nooit meer bosbes zegt tegen een blauwe bes eh mekker!

Afbeelding 1: Typische blad-bloem-en vruchtdelen van de blauwe bes
Vaccinium corymbosum, lid van de heidefamilie(Ericaceae), is een middelgrote tot
grote (1-1,5m) bladverliezende struik met glanzende, ovale, donkergroene bladeren
die in de herfst op prachtige wijze vuurrood kleuren. De blauwe bes bloeit meestal in
de maand mei, is voldoende zelfbestuivend, maar zal voor een extra opbrengst
(grotere bessen) toch best een extra variëteit kunnen gebruiken.
Er zijn verschillende cultivars van zeer vroeg tot zeer laat rijpend zoals 'Bluetta' (zeer
vroeg rijpend half-juli), 'Bluecrop' (rijpt eind juli) of 'Elliott' die zeer laat rijpt (halfaugustus).
De bessen rijpen niet allemaal op hetzelfde moment dus je zal verschillende keren
moeten plukken. Ook vele tuinvogels vinden deze bessen een lekkernij dus vanaf juli
kan je de planten beter met een vogelnet beschermen.
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De vruchtproductie is hoog (tot 1 kg per plant). De stevige blauwe bessen zijn klein tot
middelgroot, voorzien van een waslaag en zijn bijzonder smakelijk. Ze zijn zoet
met een licht zure bijsmaak.
De blauwe bes is zeer winterhard, houdt van een standplaats in volle zon of
halfschaduw en verlangt een zure, humusrijke, goed doorlaatbare, licht vochtige
grond.
Tijdens het planten is het dus noodzakelijk een groot plantgat te graven en dit met
zure materialen zoals turf, boomschors en humus te vullen. Eenmaal de blauwe bes is
geplant kan je ook humus en schors aan de voet van de plant aanbrengen, dit
voorkomt de groei van onkruid en houdt de grond vochtig en zuur.
Over het algemeen is de blauwe bes goed ziekteresistent. Controleer de struik in het
voorjaar toch best op de spannerrupsen (Geometridae). Deze rupsen zijn vooral
verzot op de bloemen van de blauwe bes, je kan ze gemakkelijk met de hand
verwijderen.
Blauwe bessen snoeien doe je best in het vroege voorjaar, dode en zwakke scheuten
kunnen worden verwijderd en na het vierde jaar kan je oude takken vlakbij de grond
wegsnijden om de struik te verjongen.
In het voorjaar kan je ook bemesten, hiervoor kan je meststof voor rododendrons
gebruiken.
De zomerperiode is de oogstperiode, de bessen zijn het zoetst als ze volledig gekleurd
zijn en nog drie dagen aan de struik blijven hangen. Dan komen ze ook het
makkelijkst van de struik af tijdens het plukken. In een ondiepe schaal en gekoeld
kunnen ze een week bewaard worden. Wil je ze langer conserveren dan kan je de
bessen invriezen.
Tegenwoordig worden blauwe bessen ook in alle soorten producten verwerkt: sap,
wijn, confituur, ijs, muesli;. (P.S. Natuuryoghurt met een beetje blauwe
bessenconfituur, gewoon es doen ;)
Wanneer ik in de supermarkt loop, wil ik altijd eens passeren bij de groenten en het
fruit, al was het maar om gewoon eens te kijken wat er wordt aangeboden. Als ik dan
potjes blauwe bessen zie liggen voor meer dan vijf euro moet ik toch eens goed
lachen. Een jong blauwe bes plantje kost meestal rond de vier euro. Iedereen met een
klein beetje plek in de tuin kan drie plantjes kopen (vroege-middel-late variëteit), wat
turf en voor je het weet, geniet je jarenlang van gratis, zelfgekweekte blauwe bessen.
De struiken zijn niet alleen makkelijk qua onderhoud maar zijn ook gewoon mooie
heesters (zeker in de herfst).
Voor de (kot)student zonder tuin zijn er tegenwoordig al talrijke variëteiten bekend
die het zeer goed doen in pot op een terras.
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Zelf heb ik thuis een tiental verschillende plantjes. Enkele noemenswaardige
variëteiten zijn:
 Brigitta Blue (Vanwege z’n zeer hoge opbrengst in juli-augustus, jaar na jaar
opnieuw)
 Pink Lemonade (Een blauwe bes die niet blauw, maar roze is)
 Goldtraube 71 (Goede opbrengst, verkleurt in de herfst echt schitterend)
Tot zover mijn bloemlezing over de blauwe bes. Ga dit weekend naar het
dichtstbijzijnde tuincentrum, koop u snel nog een stuk of drie plantjes en je zal
volgend jaar al kunnen oogsten en genieten van zelfgekweekte besjes!
Grts boer BJ

30

IAESTE internship report: in Nigeria
PR-Intern
IAESTE, or the International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience is an exchange organisation for engineering students. More than 84 countries participate in the programme, exchanging over 4000 traineeships each year.
During March, students can apply for exciting internships all over the world. Last
summer, Quinten Mariën went to Brazil, Tomas De Backer went to Ecuador and I
went to Nigeria. This is a brief summary of my experiences.

The job
During my two month stay in Nigeria I was employed at the Department of Plant Biology and Biotechnology of the University of Benin City and accommodated at the
university’s Post Graduate Hostel (Figure 1). Nigerians still rely heavily on plants for
medicines, and my project was focused on the bioaccumulation of heavy metals in
frequently used medicinal plants. The goal was to assess the risk of human consumption of medicinal plants that contained heavy metals (Figure 2). It took my supervisor
about three weeks to come up with the project and during this three week period he
didn’t keep me very busy. I used the free time to discover all the nice places in and
around the university and get to know the people in my hostel. The university campus is about the size of Ghent’s city center and the restaurants, shops, etc. are many,
so I kept busy. After these three weeks I started relying less on my supervisor and
started taking control of the project myself. After one month in the country I was finally making some progress, soil and plant sampling had started. Unfortunately,
three weeks before the end of my internship the university went on strike. Because of
a simultaneous power outage at the faculty, a lack of reagents to do the heavy-metal
analysis and the fact that my supervisor was travelling to Canada, we decided it be
better to cancel the project.
Mr. Otabor and the IAESTE Nigeria Committee
Mr. Otabor is the program coordinator for IAESTE Nigeria (figure 3), it’s his job to
make our stay comfortable and to let us experience the country in the best way possible. He’s really doing a good job. I hardly met any other IAESTE people in Nigeria, it
seemed like he was running the program all by himself. On a day-to-day basis, he
would use his car to take us around (you really need a car to get around) and during
the weekends he would take us on multiple trips (Figure 4 & 5). Mr. Otabor invests a
lot of his time and money to strengthen the IAESTE program in the country. Growing
the program has been hard in the past due to the corrupt nature of many Nigerians
(the students would simply steal money until the organization is bankrupt.) In conclusion, Otabor is doing a wonderful job for both the Committee and his interns.
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Security
Nigeria is best known for its internet scams, kidnappings of expats and Boko Haram.
Let’s just say the country has a poor reputation when it comes to legitimacy and security. On most foreign affairs websites you will undoubtedly read some very disturbing
things about the country. However, during my 2 month stay I had no security problems whatsoever. I was even able to live all by myself for almost 2 weeks, regularly going out to drink a beer in a bar or buy stuff along the road. People prone to kidnapping are usually high-ranking employees in multinational companies. Typically, a Nigerian labourer gives information to the kidnappers about the victim’s whereabouts
in exchange for part of the ransom. As a student at a public university, you’re not a
valuable target so the risk is very minimal (this doesn’t mean there is no risk of being
kidnapped). Just keep a rather low profile, don’t show obscene wealth and try to keep
your Nigerian contacts uninformed about your daily routine.
Some useful tips for people going to Nigeria
 Nigeria is not the jungle, and even the heat is something you get used to. Nobody wears shorts in Nigeria, just pack normal European wear.
 Definitely ask Mr. Otabor to bring you to a tailor, they make some pretty nice
traditional clothes. People in the streets are friendlier when you’re wearing
them.
 This may sound a little wrong but don’t hesitate to be demanding, especially to
your supervisor. Nigerians are used to white people making demands. Most
Nigerians even expect a whitie to be demanding.
 Ask your doctor for antibiotics against food infections. Food hygiene doesn’t
exist in Nigeria so your stomach is going to be messed up once or twice.
 For those going to Nigeria during European summer: I didn’t use sunscreen at
all.
 Don’t forget to bring washing soap for clothes, washing machines don’t exist in
Nigeria.
 Food allergies and vegetarian diets don’t exist in Nigeria. Unless you want to
die from an anaphylactic shock or starve to death, stay home.
 Nigeria is a patriarchal society, and the polygamous way of life is still very visible (despite Nigerians strong religion). Most men cheat on their wives. If
you’re a feminist or just easily shocked, stay home.
 Most Nigerians are evolution-denying, knowing-every-phrase-of-their-biblereligious. They are however, very tolerant to you not being religious.
 Don’t expect the internship to be as professional as a European one, it’s a third
world country, with third world infrastructure. If your professor doesn’t keep
you busy enough, just speak up about it. I’m not saying the jobs are bad, life
just goes slower in Nigeria. A lot slower. Let’s just say it’s not moving at all.
 People in the streets (generally a less educated crowd) will shout out white
men, whitie or owibo. It’s not meant as a racial slur but rather as a compliment.
In some extreme cases, you will even hear them shout ‘master’ (made me feel
quite uncomfortable).
 Nigerian police is extremely corrupt, always looking for an extra penny. About
every 50 km of road you’ll find a police checkpoint (Figure 6) where your papers are checked.
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Nigerian food is completely different from European food and I loved it
(Figures 7, 8 & 9). Food is generally pepperish.
Running, hot water is a luxury I had to go without for 8 weeks. Showering was
done using a bucket with cold water (Figure 10).
Bring all your money in cash and ask mr. Otabor to exchange it at the so called
“Black Market”. I solely used a VISA card and this was a huge mistake. The
bank charged 5 euros per withdrawel atop of a shitty exchange rate. Six weeks
into the internship the data on my chip was copied, thank god Worldline
managed to block the card before I lost any money (Figure 11).

Conclusion
Altough my job at the university was close to nonexistent , my internship in Nigeria
was by far the best and most eye-opening experience of my life. The cultural part of
the exchange made up for the technical part. I recommend this internship to everyone who lived their entire lives in Europe. The country, its people and their habits
don’t resemble their European counterparts in any way. I would recommend an
IAESTE internship to everyone looking to work as an expat for a few years. It is the
ideal way of finding a job in a different country. Finally, I would like to thank Mr.
Otabor for the time and resources he invested in my stay. This experience would not
have been possible without you my friend.
Tijs
PR Intern

Figure 1: Map of Nigeria

Figure 2: Prof. Anoliefo and myself on a visit to Uwelu Motor Spare Parts Market
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Figure 4: Scenery at Okure Hill Peak

Figure 3: Mr. Otabor

Figure 6: Nigerian police offcer harassing Otabor
about some “missing” car documents

Figure 5: Average Nigerian street

.

Figure 7: Crisps made from plantane can be bought anywhere.
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Figure 8: Nigerian Peppersoup, a delicacy.
a typical
Nigerians love pepper.

Figure 10: Shower in the hostel.

Figure 9: Starch and egusi soup,
African dish.

Figure 11: 30 euros in Nigerian currency (Naira,

₦).
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De Koe loeit!
Dag nieuwe en oude vrienden van de Koepuur!
Aaaaah, die eerste groei! Wat een prachtig gevoel. Ik vergelijk de eerste groei graag
met de eerste zwaluw die de lente maakt, de eerste sneeuwvlok die de winter
aankondigt, de eerste pint in de Koe die een prachtige avond belooft… Vergeet de
openingsfuiven en cantussen, de cursussen, … Het is de eerste groei die het jaar pas
echt laat beginnen! En of je nu een fervente oude gediende bent, of pas net je eerste
stapjes zet op deze faculteit, de Groei zal er voor je zijn, in koude en warme dagen…
Een andere vaste waarde die jullie altijd zal ondersteunen beste lezer, is de toog van
de Koepuur. Voor al je problemen, maar ook om je vreugde te delen, 1 adres: onze
toog. Je vindt hier menig vriend en vriendin om mee te palaveren, of plannen mee te
smeden om de wereld te doen daveren. En is het toch een zeldzame avond waar je
geen bekend gezicht ziet dan kun je nog steeds terecht bij de immer sympathieke
beer achter de toog: Koen.
Maar genoeg over ons. We gaan het vandaag hebben over het verenigingsleven in ons
geliefd café. Zoals jullie allemaal wel weten is de Koepuur hét clubcafé van de VLK,
die geliefde vereniging van het Boerekot. Maar naast de VLK hebben wij nog een scala
aan andere verenigingen die zich bij ons thuis voelen. Sta mij toe deze voor jullie ook
even toe te lichten:
Moeder KILA. Deze club kennen jullie waarschijnlijk het best als
jullie partnerclub op de wekelijkse VLKILA Fakbar Clubavonden!
Ze zijn de vereniging voor industrieel ingenieurs en andere
richtingen van KU Leuven Odysee, het vroegere KAHO SintLieven. De Koepuur kan zich nu reeds 3 jaar peter noemen van
deze club en hoopt dit nog vele jaren te mogen zijn. De KILA’ers
staan gekend om hun hoog Rodenbachverbruik, lange toogplak en
voorkeur voor het altijd en overal dragen van hun linten.
Vriendelijke mensen waar je als VLK’er gerust mee kan
verbroederen!
Oppositia. In 2009 (ondergetekende was toen net begonnen aan
het Boerekot) opgericht als een tegenreactie op de VLK (wie
herkent de oprichters op de foto?). Grote Leider Frodo was
misnoegd met het toenmalige bestuur van de VLK en besloot
plotsklaps de wereld over te nemen met een anti-beweging:
Oppositia was geboren. Met kleuren die de inverse zijn van die
van de VLK en een koala gewapend met een samuraizwaard
begonnen zij aan hun queeste. Doel: een vereniging zijn voor
iedereen maar vooral op een ludieke wijze strijden tegen de VLK.
Zo haalden ze toenmalig Feestpraeses ir. Jeroen Coussement
binnen als Minister van Propaganda, Fouriers fr. Sam Cappelle en
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fr. ir. Matthieu Frijlinck als Eerste Minister en Minister van Entertainment en
Sportpraeses ir. Gil De Clercq als Minister van Gil. Huidige wapenfeiten zijn het
aanstellen van oud-Groeiredacteur Wouter Boghaert nieuwe minister van Propaganda
en yours truly, fr. ir. Robin Michelet als een nog nader te bepalen functie. Ondertussen
lijkt de oorlog tegen VLK naar de achtergrond verschoven te zijn ten voordele van
vele leuke activiteiten, maar misschien is dit slechts een tactische winterslaap…?

“Ik ben misschien ne werkmens, maar ik wil die
minipulders toch nog het vuur aan de schenen leggen in
de kaartjesrace.” Met deze gevleugelde woorden toonde
ir. Paul Van Elslande de nood aan een nieuwe vereniging
aan. Een vereniging voor werkende mensen die de Koe
een warm hart toe dragen. Een paar pinten, wat geknutsel
in photoshop en voila, de Oude Garde was geboren. Deze
vereniging, die haar ledenaantal in 3 weken zag
vertwintigvoudigen, richt zich in de eerste plaats op de
niet-student. Werkende jonge alumnus, oude tooghanger,
nostalgische ziel, het is allemaal welkom bij de Oude
Garde. Studenten komen er enkel in na het doorstaan van
harde toelatingsproeven of door een daad van enorme
steun aan de club (zoals het clubschild schildren).
Activiteiten zullen infrequent maar krachtig voorkomen,
bezoeken aan activiteiten van andere verenigingen des te
frequenter…
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Stannie en den ijzerdraad. Begonnen als Quizteam en onder
die hoedanigheid nog winnaar geweest van het Klant-VanDe-Weekschap, maar dan toch uitgegroeid naar een
volleybalteam in de Gentse divisie. Deze vrolijke
volleyballers noemen de Koepuur hun thuishaven op
maandagavond en komen dan hun overwinningen vieren
of verliezen verdrinken. Wij proberen ze met een goede
receptie te ontvangen en bieden natuurlijk enkel vlekkeloze
service, hopelijk passen ze snel bij de rest van de
verenigingen

Hopelijk weten jullie hiermee iets meer van al dat Koepuurvolk. Wil jij met je sport-,
spel-, of cultuur-vereniging ook de Koepuur tot thuishaven benoemen? Spreek
iemand aan van het bestuur en wij kijken wat we kunnen doen!
Tot aan de toog!
Met vriendelijke loeitjes,
Robin

Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart!
Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint!
Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h
Feestjes, optredens,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com
Follow us on instagram: de_koepuur
Like us on tripadvisor!
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Goed gezien met tante Jorien
Strijk je rijk
Good morning, and in case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night! Dag mijn teergeliefde lezertjes en welgekomen!
Na het overdonderend succes van vorig jaar help ik jullie wederom uit
de nood met problemen klein en groot.
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben aan de buitenlucht: het
koudert. De dagen korten en de blaadjes kleuren. Bijna november! Het
galabal (10 november save the date) staat voor de deur. Of ja, het staat toch al bijna in
de straat, op zoek naar een parkeerplek. Een heerlijke avond waarbij jong en iets
jonger tesamen op de dansvloer verenigd worden, gekleed in de prachtigste gewaden.
Hét moment dus om te pronken met je mooiste kledingstuk uit je kast. MAAR... Hoe
overleeft dit verrukkelijk lapje stof de helse rit naar Gent? Iedere (ex-)student kent
het gevoel van teleurstelling wel, wanneer je je versgestreken hemd of bloes uit de
trekrugzak haalt en het nog meer kreuken dan je oma’s vel bevat.
Geen zorgen lieverds, ik snel snel de minderbedeelde kotstudenten zonder strijkijzer
ter hulp!
Hier volgt een beknopt stappenplan voor de strijkijzerlozen:
1.
Zoek strijkijzereigenaarsvrienden
Hier volgt een nood-stappenplan voor strijkijzerlozen waarvan ook de vrienden tot
deze categorie behoren:
1. Leg het te strijken object op een hittebestendige ondergrond
2. Leg boven het te strijken object een propere keukenhanddoek
3. Vul een pan (of pot of waterkoker) met vlakke ondergrond tot de helft met
water en warm op tot een temperatuur van ongeveer 30 [lekker warm], 60 [oh
aii waarmmm]of 90 [AAaa] graden Celcius
4. Haal de pan van het vuur en wrijf hiermee voorzichtig over het te strijken
object. Het water zal voor een vochtige omgeving zorgen, en tevens helpt het
als extra gewicht om de kreuken te verwijderen.
5. Neem patent (’t leven is voor de rappe!) op dit proces en start uitbuiting op
industriële schaal
6. Vernietig alle strijkijzers ter wereld op zodat iedereen van uw proces gebruik
moet maken
7. Word rijk! De ondertitel beloofde dit al trouwens!
8. Bedank me rijkelijk met diamanten.
Met deze wijze woorden sluit ik mijn tip af voor deze maand. Uit eigen ondervinding
kan ik jullie alvast meedelen dat dit proces weldegelijk werkt!
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Kleurwedstrijd!
Neem die pennenzak van in het vierde leerjaar (zo eentje met drie flappen en veel te
veel stiften en als je geluk had zat ook huidskleur ertussen en dan wou iedereen die
lenen) van onder het stof!
Kleur alles heel fijntjes
Mooi binnen de lijntjes
Voorzichtig in
En WIN!
Hang je pronkstuk met naam en leeftijd op aan het prikbord recht tegenover de Villa
in de kelder van blok E vóór 1 november en wie weet win je een fantastische prijs!
Deze maand mogen de potloodridders en stifttovenaars onder jullie zich uitleven op
het halloween cantustafereel van Stef Weemaes. Dankjewel voor dit pareltje, Stef!
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Halloween in Praag
Reistips van Helena!!
Aangezien Halloween nadert en de dodenwereld net dat tikkeltje dichter bij die van
de levenden komt, is dit het ideaal moment om er contact mee te zoeken. De beste
plaats om dit te doen is in Praag. Het staat niet voor niets bekend als de stad met de
meeste geestelijke activiteit in heel Europa. Tijdens de 16de en 17 de eeuw werd er in
Praag enorm veel alchemie en astrologie beoefend. Tijdens de dynastie van Rudolf II
toverde hij Praag om tot de onofficiële hoofdstad van de zwarte magie. Zijn
levenswerk bestond uit het zoeken naar of het creëren van de steen der wijzen
(iedereen weet toch dat het gewoon in Harry’s broekzak zit). Deze steen zou gewone
metalen in edele metalen kunnen veranderen, zoals goud. Hiervoor nodigde Rudolf
allerhande louche mensen uit, zoals Edward Kelly en John Dee. Dit duo had in de 16de
eeuw een behoorlijke reputatie om geesten en engelen op te roepen met behulp van
een glazen bol. Als je hier meer over wil weten moet je zeker eens naar het museum
van alchemie gaan.
Het Zottenhuis
Mcgees-ghosttours organiseert een tour naar het zottenhuis op de flanken van Praag.
Je krijgt niet enkel een gedetailleerde rondleiding in het voormalig psychiatrisch
centrum, je bezoekt ook het bijhorende kerkhof waar naar schatting een 4000 tal
mensen onder de aarde liggen.
In het eerste deel van de tocht leer je de geschiedenis kennen van psychologische
behandelingen. Veel mensen werden hier naartoe gestuurd met vrij onbenullige
symptomen maar werden zodanig behandeld met allerlei onbekende productjes
waardoor mensen nog zieker werden of zelfs stierven. Tijdens de Russische bezetting
werden mensen die te veel op rebellen leken hier opgeborgen. Zo werden er minder
vragen gesteld dan wanneer je een kogel door hun kop raast.
Daarna ga je naar het kerkhof waar de gids samen met u geesten probeert op te
roepen en er mee probeert te communiceren. De hoogste paranormale activiteit
bevindt zich meestal rond de kapel en het poortje naar de uitgang.
De tour begint om 20:30 en duurt ongeveer 3uur, het kost je €38. De prijs is wat
duurder maar het is zeker de moeite waard.
Sedlec Ossaury - kerk van beenderen
Dit ligt niet in Praag zelf maar is perfect mogelijk als dagtrip, het is een uur met de
trein rijden. Het is de tocht zeker waard. Je stapt af in het charmant dorpje Kutná
Hora, waar je gezellig met een biertje je dorst kan lessen. De main event is natuurlijk
Sedlec Ossaury. Wanneer je het kerkje van buitenaf bekijkt is het helemaal niet zo
indrukwekkend maar aan de binnenkant is het volledig gevuld met menselijke
beenderen!
Je kan je wel inbeelden dat deze kerk een rijke geschiedenis heeft. Het begon met één
of andere priester die Henry heette (rip) die op bedevaart ging naar het heilig land
van Jeruzalem. Hij bracht een potje aarde mee van de plek waar Jezus gekruisigd was.
Deze strooide hij over de aarde van het kerkhof. Hierdoor kwamen mensen van her
en der om hun geliefden te begraven aan deze kerk.
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Kort daarna verspreidde de Pest zich in
Europa en kwamen er mensen om te sterven
en vervolgens in de heilige grond van Sedlec
begraven te worden. Er was een overmaat
aan lijken en botten en dus werd er de taak
opgegeven aan een halfblinde pater om iets
met deze overtolligheid te doen. Met de hulp
van een lokale houtbewerker creëerden ze
het prachtige/morbide kerkinterieur dat er
nu
nog
steeds
staat.
Het
meest
indrukwekkende kunstwerk is zonder twijfel
de kroonluchter, je kan elk botje van het menselijk lichaam hierop terugvinden. Je
kan het gaan bezoeken voor de totale prijs van €3,6 (inclusief vervoer en inkom).
Eten
In Praag zijn er ook een aantal restaurants die budget vriendelijk zijn waar je heel
traditioneel Tsjechisch kunt eten. Blijf weg van de restaurants op het plein van de
Oude Stad, deze zijn veel te duur. In de volgende plaatsen kan je gaan eten voor
minder dan 200 Tsjechische kroon wat minder is dan 8 euro, waarmee je op de Oude
Stad twee colaatjes mee kunt kopen. Bij U Provaznice kan je lekkere goulash eten met
een biertje van een euro. Het is een 5-tal minuutjes wandelen van de Oude stad. Op
dezelfde wandelafstand kan je naar Repre restaurant gaan voor het typisch Tsjechisch
gerecht Svícková.
België staat bekend voor zijn bier maar we zijn niet de enige. Ook Tsjechië weet te
genieten van een glas schuimend fris. De beste plaats om hiervan te genieten op een
mooie avond is in het Riegrovy Sady park. Het is een 20-tal minuten wandelen van
het centrum maar het is de wandeling zeker waard. Vanuit dit park dat zich op een
heuvel bevindt, heb je een prachtig zicht over heel de Oude Stad. Hier kan je een
biertje kopen in de biertuin maar je kan ook goedkoper bier gewoon meenemen en
een gezellige avond buiten drukte te beleven.
Slapen
Als je in Europa goedkope logies wil dan zou ik zeker Hostels voorstellen. Het is een
goedkope en makkelijke verblijfplaats. Je komt dikwijls terecht in een jonge hippe
omgeving.
Ik stel zelf the Arthole hostel voor. Je komt toe in een kleurrijke living en je wordt
begroet door een vriendelijk persoon aan de balie die 24/24 beschikbaar is. Het ligt
ook zeer centraal. Op 5 minuten sta je al in de Oude stad. Heb je geen goesting om
weg te gaan 's avonds kan je altijd verhalen uitwisselen met andere bezoekers over
hun reizen en avonturen. Er is hier ook een leeftijdslimiet dus je bent ervan verzekerd
dat het allemaal jonge mensen zijn.
Je kan ook voor €8 per nacht in de Czechinn slapen in een gemeenschappelijke zaal.
Het is op een wandelafstand van 20 minuten van de oud stad. Het is er mooi verzorgd
en het personeel is heel hulpvaardig. Op het gelijkvloers is er een donkere maar
gezellige bar, waar er elke avond een feestje gehouden wordt.
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Uitgaan
Zoals eerder vermeld staat Praag, en Tsjechië in het algemeen, bekend voor zijn
heerlijke en vooral goedkope bier. De hoofdstad is dan ook bezaaid met leuke
gezellige cafés. Maar wat uitgaan in Praag nog zo fantastisch maakt is dat de clubs
meestal ondergronds zijn. Dat maakt het uniek. En aangezien het bier zo cheap is kan
je je makkelijk lam zuipen zonder veel geld uit te geven.
Een leuke bar om met je vrienden af te spreken is U Sudu. Als je eerst binnen stapt
lijkt het vrij normaal te zijn, maar als je naar beneden wandelt, zie je dat het veel
complexer in elkaar zit. De ondergrondse ruimte is namelijk verdeeld in vijf aparte
kamers. In elk van deze ruimtes wordt een andere soort muziek gespeeld.
Later kan je dan gaan dansen in Retro. Dit is een grote club waar er ongeveer 1200
mensen binnen kunnen. Er is altijd een mix van lokale en buitenlandse mensen van
de partij. Vaak zijn er bekende Dj’s die spelen tijdens het weekend. Hier kan je je dus
ook zeker goed laten gaan.
Tips en handige dingen om te weten

100 czk is ongeveer 3,8 euro

1 euro is ongeveer 27 czk dus kijk zeker goed naar de wisselkoers voor je geld
gaat uitwisselen

Er wordt een 10-15% tip gegeven in de restaurants

Koop je bus/tram/metro ticket zeker voor je er op kruipt.

Een goed boek voor halloween is The Call van Peader O'Guillin

Kijk zeker een paar filmpjes van Stream.cz International voor alle praktische
info

Helena out
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1e Bachweekend 2017-2018
Frederik Soetens
Zoals het begin van elk zalig weekend, begon ook het onze op een vrijdagavond. Om
19u aan de Koepuur aangekomen, begon het wat onwennig. Oeie, allemaal nieuwe
mensen. Gelukkig spookte die zin niet zo heel lang in mijn hoofd. Om precies te zijn,
na 2 minuten was het al van “Mohow zeg, wat een leuke mensen”. Na wat pintjes en
een hamburger of twee moesten we allemaal onze spullen nemen en naar het pleintje
iets verder gaan. Daar kregen we te horen dat de bus was ‘afgelast’. Wat jammer was
dat toch. Na in groepjes van drie verdeeld te zijn, kregen we per groepje een zak
met chips, cola en een paar Cara’s. Dus, enige optie: al liftend naar Wuustwezel.
Inderdaad, dat klein dorp dat ergens rond Antwerpen ligt. Om er wat competitie in te
krijgen waren er een aantal bijkomende opdrachtjes om punten te scoren. Franse
nummerplaat: check! Lift vragen in het Duits: check! Selfie met de kathedraal van
Antwerpen: check!... Eenmaal aangekomen in Wuustwezel, begon de echte pret pas
echt. Bierpong en Slap the cup waren de vaste spelletjes van de avond. Maar ook
gewoon een gezellige babbel slaan met een random persoon die je op dat moment
tegenkomt is mogelijk hoor. Ook al weet ik daar zelf niet zo veel meer van…
De morgen daarop (zaterdag dus) was het ontbijt echt piekfijn in orde. Wentelteefjes
zoals ik die nog nooit gegeten heb. Shout out to you Fouriers!!!
Na het ontbijt deden we een competitie tussen een aantal groepen waarbij we zoveel
mogelijk punten moesten verzamelen door verschillende opdrachten uit te voeren.
Creativiteit leverden nog de meeste punten op. Verdere details houden we voor
onszelf..
‘s Namiddags konden we wat chillen, maar ook Kubb’en of Weerwolven. Dit laatste
resulteerde in spelletjes zoals ‘Never have I ever’ of ‘Hoe spuug ik zo efficiënt
mogelijk maïs van mijn mond in een ander zijn mond’. De woordgrapjes zoals: ‘Ik
spuit mijn zaad in je mond’ bleven dan ook niet uit.
Op een 1e Bachweekend kan er natuurlijk geen cantus ontbreken. Omdat dit voor
bijna iedereen nog maar de eerste cantus was, was iedereen nogal bedeesd in het
begin. Maar na een Prosit of twee, ging dat zingen ons al iets gemakkelijker af. Niet
dat we beter konden zingen hoor, we dachten het alleen maar. Het clublied, Io vivat
en nog enkele liedjes passeerden de revue, alsook de liters bier. (Of sangria voor
diegene die niet graag bier lustten.)
Na de cantus gingen we met zijn allen rond het kampvuur zitten, waar Bertjan als een
echte Mozes het vuur in bedwang hield met zijn staf. Door al die hitte moesten we
ons natuurlijk wel afkoelen met iets, maar wat? En toch was het antwoord vrij
duidelijk: BIER!!!! De rest van de avond herinneren we ons ook niet zo goed meer…
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Zondagmorgen, of was het nu middag? Whatever, het was zondag. Na het ontbijt/
middagmaal dan maar onze zakken pakken en snel in de auto op weg naar het station
van Kalmthout. Daar stopte het weekend niet, nee. De vrienden die we maakten zijn
voor het leven.
Frederik OUT!
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Van Den Osschaert
Michiel Merckx
Beste boerenkotters ende sympathisanten
Staat mij toe u het vertelsel van den Osschaert uit de doeken te
doen.
In sommige vertellingen wordt hij omschreven als zijnde enen monsterlijken
zwarten hond die zich op zijn achterste poten voortbeweegt. Hij kan ook de gedaante
van ener grote zwarte kat of gigantischen zwarten vogel aannemen. Bovendien kan hij
zich vergroten ende verkleinen.
In andere verhalen is hij eerder een man die zich in een harige hondenhuid hult,
waarmede hij doet denken aan de legende van den weerwolf.
Osschaert laat zijn gedaantes afhangen van de situatie. Zo kan hij zich in een normale
kat veranderen die door meelijvolle voorbijgangers wordt benaderd, met alle
gruwelijke gevolgen van dien.
Osschaert, in bepaalde streken ook wel Kludde genoemd, is een kwelgeest die zich
vaak langs den waterkant onder bruggen of in holle bomen schuilhoudt en enkel des
nachtes tevoorschijne komt. Wandelaars kunnen zijne komst enkel afleiden aan het
geluid dat hij maakt. Osschaert rammelt namelijk met ene ketting die hij verplicht is
aan zijner linkerenkel te dragen.
Als hij eenmaal zijner komst heeft laten merken, placht hij de nachtelijke passant in
den nek te springen. Volgens sommigen was zijnen kop dan bedekt met een
„beestenvel“ en was hij toegerust met zware kettingen. De slachtoffers moesten dan
Osschaert dragen zover als het hem beliefde. Vaak zelfs tot ze erbij nedervielen.
Osschaert weegt immersch enorm vele en wordt bij elke stap zwaarder. Hij hijgt met
zijnen solferadem in uwen nek en nijpt uwe kele dicht.
Als de dageraad weder aanbreekt, verdwijnt den Osschaert.
De machtssfeer van den Osschaert ende Kludde is uitgestrekt: van Sluis in ZeeuwsVlaanderen, over het mistige, drassige Waasland, door Temsche, de Scheldeoever
volgend, langs Dendermonde ende Antwerpen, tot in Hemiksem en Schelle. Maar ook
in Aalst, Brussel, Zemst ende Mechelen wordt dit wreedaardig schepsel waargenomen
ende bevreesd. Tot zelfs in het verre, onoverkomelijke Limburg, zijn er verhalen
bekend van zijner schurkenstreken. Overal waar men kome ende vraagt naar den
Osschaert, krijgt men den vasten repliek: „Alle mensen woaren doar vreedaardig
schau van“. Ook bij de vischers zit den schrik er nog ten goede in; Den eersten vis die
gevangen wordt, zet men steevast terug voor Osschaert. Wie dit niet doet, wordt door
hem te grazen genomen.
Dus, liefstigste boerekotter, kijkt des nachtes uit uw doppen, want ook hier in Gent
waart hij rond. Verliest u niet langs den waterkant, ende noemt hem zeker nooit bij
name, want ’t is dan dat hij u aangerandt. Weest op uw hoede, want elke ritseling,
elke passant, een kat of een meisken klein, kan den wreden Osschaert zijn.
48

Op 24 oktober verwelkomen wij jullie in de E-blok. Op het programma staan
verschillende bedrijfspresentaties om jullie, de toekomstige bio-ingenieurs, kennis te
laten maken met de verschillende sectoren/afstudeerrichtingen waarin je terecht kan
komen.
De aanwezige bedrijven zijn al dan niet specifiek voor een bepaalde afstudeerrichting
en hebben een verschillende omvang (start-up, spin-off, KMO of multinational). Na
afloop is een gemeenschappelijke netwerkreceptie voor alle aanwezige bedrijven en
studenten voorzien waar persoonlijk contact gelegd kan worden met de studenten.
Volgende bedrijven worden verwacht:
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Hey guys! How are you? Ah euh wacht, dit is de groei, het is hier
in het Nederlands te doen. Engels gebruiken is een beetje macht
der gewoonte geworden, het is de taal die alle IAAS’ers namelijk
onderling spreken.
IAAS? International Association of Students in Agricultural and
Related Sciences. Studeer je dus landbouw en ben je wel
internationally minded, dan hoor je zeker bij ons! Studeer je een andere
afstudeerrichting, ook goed, de related sciences slaan namelijk op life sciences, waar
wij dus mee bezig zijn.
Wat doen wij nu zoal? We houden lokale activiteiten in onze comités in Gent en
Leuven voor de lokale en internationale studenten daar. Onze eerste activiteit was
een FIKA (een Zweeds dessert momentje) waar we dessertjes verkochten en promo
maakten. Onze tweede activiteit was op donderdag 19/10 in samenwerking met
Stujardin. Het oogstfeest waar we met de oogst van de moestuin lekkere gebakjes
maakten en daarbij thee dronken.
Is dat alles? Oh no my dear child, there’s way
more! Even een verslagje van wat al gepasseerd is.
WOCO: Wereld Congres, Mexico, 3 weken in Juli.
Hier zijn 5 Belgen naartoe gereisd, waar ze hebben
deelgenomen aan de meetings, workshops,
trainings maar zeker ook de bedrijfsbezoeken,
culturele bezoeken en de feestjes! Naar het
wereldcongres gaan is een fantastische manier om
vrienden over de hele wereld te maken. We zitten
namelijk in 50 landen en zijn steeds aan het
uitbreiden.
Exchange weeks: Uitwisselingsweken waarbij een IAAS land bepaalde andere landen
uitnodigen, die nodigen dat land dan weer uit op hun exchange week. Mogen er bv. 3
Belgen naar Spanje, dan nodigen wij 3 Spanjaarden terug uit in België en is onze
“schuld” verlost. Voor deze week moet je enkel de transportkosten heen en terug
betalen! Je doet hetzelfde als hierboven bij het wereldcongres staat, maar met meer
bedrijfsbezoeken en culturele bezoeken en minder officiële stuff. Het is ook maar één
weekje en geen 3.
Waar mochten we zoal naartoe in de laatste twee maanden?
Kroatië, Slovenië en Spanje!
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Ikzelf ben op de exchange week naar Kroatië vertrokken, samen met Truc en Eline
van het Gents comité. We zijn wijngaarden, een olijfboomgaard, een immortel
boerderij, een prosciutto bedrijf en een bessenboerderij gaan bezoeken. Daarnaast
leerden we ook hoe de Local Action Group LAG in de streek rond Crikvenica (waar
wij zaten) probeert de agricultuur te organiseren en stimuleren. We bezochten
daarvoor het hoofdkwartier van deze groep, een museum en een paar lokale
boerderijen in de Eco-regio Kostrena. De beste activiteit in deze EW was echter de
boat trip naar het eiland Krk. Met de zonnebril op, wind in de haren en natuurlijk een
biertje in de hand op naar het eiland waar we de smalste straat ter wereld bezocht
hebben! We hadden ook een soft skill training over problemen oplossen en over
teamwork.
Quote of the week:
“Do you know the word Onanieren?”
- Sergio (Spain)
“Err, I looked it up and that’s German for
masturbating, haha” – Me
“Well yeah you speak Deutsch right?” Sergio
“DUTCH Sergio, DUTCH, not Deutsch,
it’s not the same!!!” - Me

De avondactiviteiten waren dan weer
legendarisch (ook al herinneren
sommigen hen nog maar weinig). Bar
nights, night out in the club, Trade fair
party (presenteer je land aan de hand
van het eten, en de drank) en een
Goodbye party. We zaten in Kroatië dus dan ga je feesten.
Zo zie je maar, je leert heel wat bij tijdens zo een week!
Slovenië: hier gingen 2 Leuvense leden naartoe
Spanje: hier zitten momenteel 2 Gentse leden Nastya en Branwen. Het is er 22 graden
en zonnig. En de Spanjaarden zitten daar. Ik ben helemaal niet jaloers, nope ;)
Terwijl ik dit Groeiartikel schrijf ben ik eigenlijk nog maar net terug van een ander
event. Een Bonnding weekend in Bonn, Duitsland (snap je’m?). Aangezien we toch
buren zijn en het maar 3 uur rijden was hielden we een weekendje in Bonn.
Hier hebben we de stad verkend, de universiteitstuinen en moestuinen gezien, een
workshop gehad over hoe de resources verdeeld zijn over de wereld en hoe privileged
(ja dat woord) we zijn.
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Daarnaast gingen we een pintje drinken in Keulen,
zagen we die bombastische Dom van Keulen en
beklommen we een “heuvel” om een gigantisch mooi
uitzicht te hebben over de regio. Het weer was een
perfecte 20 a 22°C, de sfeer zat goed, en Bonnding
hebben we gedaan.

Up next
Subregional meeting, 20-23/10, Leuven. De subregio West-Europa komt samen om
de stad te verkennen, workshops/trainings te houden (om de regio te verbeteren), en
te bonden.
Exchange Week in België, 30/10 – 6/11, Leuven, Brussel, Gent.
We gaan eerst naar Leuven waar de Trade fair (zie hierboven) ook plaatsvindt, op 2
november spelen we een stadsspel in Brussel waarna we naar Gent komen om frietjes
te eten en aan ons deel van de week te beginnen.
RD/RExCo meeting: Regional directors (regio’s zijn bv. Asia, Central Europe,
West-Europe, Africa, the Americas,) en Regional exchange coordinators (stage programma’s) meeting, 31/10 – 5/11, Gent. Deze mensen houden hun meetings hier
overdag en nemen deel aan het activiteitenprogramma van de EW in de avond.
EDM: European directors meeting, 1-7/12, Podgorica Montenegro. Een mini
wereldcongres maar dan specifiek voor de Europese regio.
Oehoescoop: 20/11, Cinema in onze geliefde Oehoe! Volg zeker de FB pagina
om op de hoogte te blijven.

Zin om deel te nemen aan een of meerdere activiteiten? Zin om eens een vergadering
bij te volgen? Nog enkele vragen? Stuur dan zeker eens een mailtje naar de local
director Dédée Ceusters: Dedee.Ceusters@UGent.be of naar de national director van
België (ME!): Celine.Callewaert@UGent.be of belgium@iaasworld.org. Of contacteer
de facebook pagina IAAS Gent, persoon Iaas LC Gent of pagina IAAS Belgium!
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Een nieuwe start van het academiejaar betekent vanzelfsprekend ook een nieuwe
start van het IAESTE-jaar. Voor al wie niet vertrouwd is met dit opvallende acroniem,
hier komt hij: ‘International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience’.
Na het lezen van de acroniembetekenis is het nu voor iedereen vanzelfsprekend
duidelijk dat wij Belgische studenten naar het buitenland (meer dan 80 landen,
ongeveer overal dus) op stage sturen. Naar verluidt zijn dit de meest waanzinnig toffe
stages die je mogelijk kan doen. Daarnaast ontvangen we buitenlandse studenten
tijdens hun stage in België. Om het allemaal nog wat ongelooflijker te maken
organiseren we daarnaast nog tonnen activiteiten.
Smaakmakertjes
Hieronder volgen 3 flarden uit getuigenissen van Belgische studenten in het
buitenland om jullie nog wat meer te overtuigen dat ‘waanzinnig tof’ nog licht
uitgedrukt was.
- Tomas De Backer, Ecuador
“The internship was a life changing experience, I’m
so glad I was fortuned enough to be able to do it.
But I think the thing that made it worth every dollar
was the fact that I met so many new people. The
group of interns I started with in June became sort
of my family. That happens when you are with them
for about two months during week and weekend. I
was blessed with an amazing group of people with a
great vision on what life should be like. They gave
me a new perspective on many things. I am sure I
will be seeing these people again in person or even
in magazines with their own inventions or brilliant
ideas. Therefor I recommend this journey to everyone who can do it. It opens your eyes, gives you a good perspective on life and just
makes you an individual with knowledge of the world we live in.”
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- Shawnee Weynants, Spanje
“Before leaving Belgium, I imagined two possibilities: I
will die trying to live on my own in a foreign country or
I will have a good time and make a few friends. Well
it’s obvious I didn’t die, but “I’ll have a good time” is
the biggest understatement of my life. Now I just regret one thing and that is not having the guts to go
sooner!”
- Thomas Geldhof, India
“9 weeks I spent in India, and I must
say it changed me, in a way. I got to
learn so much about the Indian culture,
about other people and how to respect
and appreciate one another. But most
importantly I definitely learned a lot
about myself. It might seem as a big
step to take, but going on an IAESTE
internship is a once in a lifetime journey you won’t regret, life begins at the
end of your comfort zone.”
Infomoment
Wil je alle details te weten komen over hoe je nu aan zo’n onvergetelijke stage komt?
Kom dan op 26 oktober naar de Coupure (voor de bio-ingenieurs onder de lezers).
Ook de biowetenschappers kunnen van een infomoment genieten, dit op 9 november
op campus Schoonmeersen. Tijdens deze infomomenten zal alles duidelijk worden!
Meer informatie volgt op onze Facebookpagina.
Volg ons!
Voor alle info kan je steeds terecht op onze facebookpagina getiteld ‘IAESTE Belgium’.
Daarnaast kan je je ook inschrijven in de mailinglijst. Dit doe je door een mailtje te
sturen iaeste@ vtk.ugent.be. Zo blijf je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
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Gedichten van een bio-ingenieur
Voor ons, bio-ingenieurs,
omdat we stiekem toch allemaal een beetje bomenknuffelaars zijn.
als iemand mij nu maar
had opgeraapt
en in zijn zak gestopt
en daar gelaten had
dat af en toe een hand mij vond,
voelde hoe zacht ik was,
en dan weer losliet.
Op de vensterbank gelegd,
op ‘t nachtkastje,
in een rommeldoos.
De keukenla!
Ik heb nog nooit een reis gemaakt,
ik moest zonodig wortelschieten.
Als iemand mij nu maar had opgeraapt,
er was niets aan de hand geweest,
ik had geglansd, geglansd,
wat later was ik gaan rimpelen,
en dan, nu ja, maar nu,
nu moet ik onvrijwillig transformeren,
en niet zo’n beetje ook.
en steeds als k zo ongeveer
gewend ben aan mijn nieuwe vorm
steeds als ik zo min of meer
geaccepteerd heb
dat ik ben zoals ik ben,
dan ben ik alweer anders
en als het nu zo was dat ik gekozen had
om zo te zijn, dat ik het wilde:
steeds een ring erbij,
zoveel soortgenoten aan mijn takken
in hun veilig stekelhuis.
zo anders dan ikzelf
maar ik weet het nog zo goed.
Ik heb het opgegeven
te zijn zoals ik ben
ik groei maar mee
met wie ik worden zal.
Af en toe hoor ik
dat iemand zegt hoe mooi ik ben
in mijn schaduw
gebeuren dingen
die de moeite waard zijn
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Voor ons, studenten in Gent,
omdat het zo’n zalige stad is,
en omdat sommige Gentenaars nooit vergeten mogen worden

Afscheidsfeest
in gedachten ben je aanwezig, nu je reist
door de nacht, door donkere stille gangen,
naar een berenhol vol oude mensen, dat
walhalla waar ze bier uit schedels drinken.
bewaar er de vrede, soldaat. er is nooit meer
winter, hoop voor iedereen en morgen weer
feest. je heldentocht naar de discotheek, kon
je maar honderdduizend eeuwen teruggaan
tot voor je laatste dans. jij bent elvis voortaan.
– David Troch ( stadsdichter van Gent)
afscheidsfeest is opgebouwd uit flarden Gorki. Wie de liedjesteksten van Luc De Vos
leest, leest poëzie. Mijn gedicht met zijn woorden had nog lang niet geschreven moeten
worden. (Dit zijn de woorden van David)
PS: hij heeft nog heel wat mooie gedichten over de stad Gent, zeker de moeite om op
te zoeken.
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Voor ons, mensen
omdat het een mooi gedicht is,
en voor velen, jammer genoeg, herkenbaar.

Gezel
uit het niets kwam u op me af, boog u zich
naar mij toe: ik wil u wel gezelschap houden.
u gaf niet meer details. u zei niet: even. u zei
niet: een leven lang. u zei niets over een hand
vasthouden, u zweeg over mij verblinden
met uw lijf. ik had nooit in uw ogen mogen
zinken, mijn hoofd had ik moeten afwenden
zodat u het niet gek had weten maken. u
zou goed gezelschap zijn. en ik geloofde dat.

- David Troch
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FRITUUR DE PAPEGAAI
ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT
09 336 88 88
OPENINGSUREN:
MAANDAG TOT VRIJDAG: 11.30— 14.30
17.00—22.00
ZATERDAG: GESLOTEN
ZONDAG: 17.00—22.00
AANBOD:
VERSE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE
GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA
SNACKS / BURGERS
AFZONDERLIJK GEBAKKEN
OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS
VERS HUISBEREIDE BEREIDINGEN
(STOVERIJ, VOL AU VENT, TARTAAR, VEGANAISE, SEITAN STOVERIJ,
VEGETARISCHE STOVERIJ ...)
BELEGDE BROODJES
(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY ...)
SALADES
OFFICIAL BICKY DEALER
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Katerblaast
De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen?
Dien ze als de bliksem in op ww.boerekot.be/katerblaast !
Ruben S. terwijl hij een hoop selfies nam: "Holy shit ik ben zo hard mijn eigen type."
Arjen: "Tiramisu!"
Tijs: "Euh.. bedoel je origami?"
Arjen: "Ja."
Celine (calle): “Waarom zijn die Griekse meisjes altijs zo mager?”
Jan DM.: “Da's normaal, 't is daar crisis”
Ruben S.: "Het gaat altijd over nonkels die u verkrachten, nooit over vaders. Ik bedoel
maar, uw pa weet tenminste wat ge graag hebt."
Ciers: "We zijn ons eigen pis aan het opdrinken, wil jij?"
Ruben S.: "Mijn ma kwam dus mijn kamer binnen en zei: het ruikt hier naar sperma.
En ik antwoordde snuit dan eens u neus."
Sarah H.: "Ik heb zo de indruk dat alles wat ik graag doe met mijn bek is."
Arjen: "Ik ga hier alle fucking tassen naar binnen brengen bitch!"
*gesprek over tijgerbalsem*
Jan pikt in: "Is dat hetgene wat zo prikt als ge dat op uw tepels smeert?"
Tijs: "Kheb wel te weinig penissen gezien vanavond. Morgen wordt denk ik beter."
Ruben S.: "Dit jaar wordt het jaar waarin ik nog eens een wijf ga neuken.”
Bertjan en Arjen: “Echte joden die liften naar Auschwitz."
Eline R.: "Amai Sarah ge hebt echt een diepe decolleté! Ik kan bijna uw vagina zien.”
Ruben S.: "Ja iedereen zijn eigen hobby he. Ik doe toch liever masturberen en foto's
trekken."
Ruben S.: "Ge moet echt al een zekere mentale sterkte hebben om klaar te komen op
een foto van een kankerpatiënt. Dus het is gewoon uzelf leren kennen."
Tijs: "Das een nice gevoel, toch? Gewoon zo wat zitten in een auditorium met een
boner."
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Tijs: "Het wordt steeds verleidelijker om jeroen zijn fluit te zuigen ze!"
Tijs tegen Arjen: "Wij zijn minstens even gay ze."
Cloet *sms naar Dorien*: Ik heb uw gsm nog he!
Simon M.: “Ik haat rappers die teveel autocorrect gebruiken.”
Melissa D.: “Als mijn moeder Matteo Simoni was, zou ik mijn moeder doen.”
Stijn Verdoodt.: “Dat moment dat je niet weet of
iemand een boom aan het tekenen is, of u gezicht.”

(Hierbij een foto van Stijn
zijn gezicht ter verduidelijking,
nvdr.)

Jorien tegen Arjen: “Ge zou een goeie homo zijn"
Wolf: “Blijkbaar als ik zat ben ben ik mega "open".”
Anouk: “Bertjan ge zijt ne pussy
Mja das ok
Ik ben wel een kattenmens.”
Wolf: “Een kilometer da's toch duizend meter he?”
Nick DS. over zijn driehoekvormig hoofd: “Elke keer dat ik word gefotografeerd
zonder drankje in mijn hand verliest mijn hoofd één hoek. Eens was ik een
interdimensionaal veelhoekig wezen. Dit is mijn laatste meest simpele vorm, als ik
nog één hoek verlies wordt ik voor eeuwig verbannen naar een bestaan als lijn in een
tweedimensionaal universum...”
Lena tijdens midzomercantus Parkwacht, Jan Klaassen de trompetter: “Weet ge wat
ik geil vind? Blaasinstrumenten.”
*Wolf wordt geknepen door Sander*
Wolf: “Wat moet ik nu tegen mijn mama zeggen als da een blauwe plek wordt?”
Sander: “Zeg gewoon da ge goeie seks hebt gehad.”
Wolf: “Ik lieg niet tegen mijn mama!”
Melissa D.: “Neenee, ik geloof niet in keelkanker.”
Lidy: “Wat is iris eigenlijk in het Engels?”
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*Lena en Jan praten over Harry Potter*
Lena: “Zijt gij in die wereld dan ook homo?”
Jan: “Geen idee, misschien kunnen ze dat in die wereld wél genezen, expelsior homo!”
Bertjan: "Wistje dat Ruben al een foef eeft aangeraakt?"
Ruben S.: "... Tmoest van mama"
Hannah over Lidy (zeden): “Haar rokje is wel een beetje kort.”
Fara: “Nie echt zedelijk.”
Isaac: “Spijtig dat ik geen wilde lama's gezien heb in Ecuador”
Jef: “Dat is omdat er geen wilde lama's bestaan, dat zijn zo gedomicilieerde (bedoelde
gedomesticeerd) dieren.”
Isaac: “Huh van waar komen die dan?”
Jef: “Ah van wilde lama's he.”
Simon H.: "Voor mij is West-Vlaanderen enkel Brugge en de zee."
Julie V.: "Én Oostende!!!"
Nick DS.: “Wacht... Wie is Marc Van Meirvenne nu ook alweer?”
Wolf: “Oei khad per ongeluk Hannah haar tet aangeraakt als ik mijn vest nam. Maja,
tetten en vesten, da houdt mij allebei droog he.”
Julie V.: “Ah kut ik ben echt nie mee met de roddels!!! Ik wil ook herexamens volgend
jaar!!”
“Ruben doe da raam es dicht er gaan muggen binnen komen.”
Ruben S: “Ik laat altijd mijn ramen open staan, dan wordt ik toch nog es gezogen.”
*Op het IFK dames volleybal*
Lena: “Amai die met dat blauw tshirtje doet dat echt goed.”
Benoit: “Ja maar die doet dat als sport.”
Lotte P.: "Wolf, tuurlijk win je van mij in een gevecht, als ge al uw gewicht erin smijt"
Wist je dat... “Een veranda met een open dak is een terras"
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Boeroscoop: Halloween editie
Wat moet ik nu aan op al die Halloween feestjes en op die
Halloween cantus? De sterren vertellen het u!
Maagd: Slutty nurse
Maagd, doe keer zot! Je leeft een
bescheiden en piekfijn leven. Daar is
natuurlijk niets mis mee, iedereen kan
altijd op jou vertrouwen. Maar op
feestjes mag je u wel al eens laten gaan.
Met een slutty nurse costume zal je
zeker scoren.

Vissen: Pompoen
Haal dat oranje maar boven want zoals je
weet: orange is the new black. De sterren
kunnen je verzekeren dat je kostuum
geweldige icebreaker gaat zijn. Laat je
fantasie werkelijkheid worden.

Ram: Ontsnapte gevangene
Met je unieke skills steel je alle harten.
Vanavond heb jij geen schrik. Stap af op die
Weegschaal: Sexy heks
Flirten is als ademen voor jou. Met al je ene persoon en ontvoer hem/haar mee naar
charmes lok je iedereen naar je toe. Die huis.
betoverende ogen kan niemand
Stier: Weerwolf
weerstaan!
‘s Nachts komt jouw ware aard naar boven
laat het beest in jezelf los. Niemand kan zo
Schorpioen: Harley Quinn & Joker
Dit duo is vinnig, manipulatief, goed dansen als jij. Laat je leiden door de
gepassioneerd, charmant, obsessief en volle maan en je ziet zelf wel waar je ’s
doelgericht. Allemaal kenmerken waar ochtends wakker wordt.
jij als schorpioen mee van geniet,
Tweeling: Enge pop
idealer kan het niet.
Met voorbeelden als Chuckie en Annabell
zal jouw kostuum iedereen de stuipen op
Boogschutter: Duivel
Op Halloween kan je al eens je dirty het lijf jagen. Laat niemand los tot je hebt
donkere kantje laten zien. Trek je van wat je wilt!
niemand iets aan haal je beste
dansmoves en zwoelste blikken boven. Kreeft: Spook
Haal dat oud wit laken uit je kast, knip er
Zo zet je iedereen in vuur vlam.
een paar gaten in en klaar is kees. Met dit
kostuum zweef je over de dansvloer en zal
Steenbok: Vampier
Die eeuwige schoonheid waar niemand niemand boe! roepen.
van kan wegkijken. Zet je verstand even
op nul en ga wat harten veroveren in Leeuw: Zwarte Kat
Luister niet naar wat anderen zeggen, want
het holst van de nacht.
vanavond is jouw lucky night. Laat je
verleidelijke vormen maar hun ding doen.
Waterman: Verdronken Bruid
Vanavond ben jij iedereen te sluw af.
(egom)
Met deze originele outfit ben je de
coolste van de groep. Laat het hart van
die ene kerel of griet slaan en eindig
met spetterend vuurwerk!
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