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Het is weer november! De blaad-
jes vallen van de bomen en we 
mogen onze winterjas weer bo-
venhalen. Een nieuwe maand 
betekent ook een nieuwe Groei! 
Sla het beste boekje van Gent 
open en laat je helemaal meesle-
pen door onze nieuwe artikels.  
 
Ja inderdaad ik hoor het jullie al 
zeggen, allerliefste Groeilezers, 
opa Groei aka Ewout staat ein-
de-lijk eens op de cover! Maar 
met wat een foto… amai. 
 
Wij vinden hier bij Groei dat no-
vember in teken mag staan van 
nieuwe vriendschappen. Ga nek-
keer eentje drinken samen, kijk 
een serietje met een chocomelk-
je, maak een wandeling… Praat 
eens met die nieuwe boykes of 
girlies en wees lief voor mekaar. 
 
Vele groe(i)tjes, veel kissies, veel 
leesplezier en tot volgende 
maand! 
Jullie groeiredacteurs 
Antonia  Dewettinck en Emily 
De Weerdt 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie November 2022 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) 

vzw. 

Academiejaar 2022 – 2023, jaargang 78. 

Dit is de Novembergroei, 

geprint op 180 exemplaren                   

Groeiredacteurs: 

Antonia Dewettinck & Emily De Weerdt 
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Kalender  

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere maandag 
Lopen rond de wa-

tersportbaan 
GUSB 

Wordt meege-
deeld door 
sportteam 

VLK op Face-
book  

Iedere maandag Fakbar De koe 20u00 

Iedere dinsdag  Zwemtraining  GUSB Zie facebook 

1 november  Cantus Paviljoen 19u30 

8 november 
Bedrijfspresenta-

ties 
Agora 19u00 

9 november  Schachtenconvent  Paviljoen zie Facebook 

14 november  Jeneverloop GUSB zie Facebook 

15 november  Pavicafé Paviljoen zie Facebook 

16 november Ingenieurscantus Paviljoen zie Facebook 

21 november Life after uni zie Facebook 19u00 

23 november Zwemmarathon GUSB zie Facebook 

24 november Pavifuif Paviljoen 22u00 
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29 november  Cantus  Paviljoen 19u30 
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De Praeses spreekt 
Praeses 
 
 
Beste boerekotters 
 
Ik breng u spijtig nieuws.De 
eerste volledige maand van 
het academiejaar heeft zich 
voltrokken.De tijd vliegt veel 
te snel voorbij, we staan weer 
een stap dichter bij de 
hittedood van het universum, 
wat zou betekenen dat er 
geen VLK meer is. Weer een 
stap dichter bij de eindeloze 
zwarte zee van niets dan 
leegte. Die leegte die zich 
momenteel ook vertrekt in 
mijn maag, want amai ik lig 
weer in bed met een zware 
kater na dat eerstebachweekend, fakbar, openingscantus, nog een fakbar, shrek 
beerpong, schachtenverkoop (pinten aan een euro, kan niet anders dan toch wat 
lastig zijn ’s morgens), verbondsvat, karaokefakbar, beiaardcantus, ledenweekend, 
galabalfakbar en momenteel staar ik naar die vrijdagavond waar het praesidium 
weliswaar nuchter moet blijven, het zal eerder jullie zijn die mottig wakker worden. 
Wat een leute en plezier, gelukkig drinken we in het weekend geen bier (of wel?).  
 
 
Jaja beste lezer, ik ben dan misschien droevig begonnen, ik voel me allesbehalve 
triest. De VLK draait op volle toeren, zowel op onze eigen evenementen als ook in 
onze schone stad. Met 100 naar de beiaardcantus, en op die manier de grootste kring 
aanwezig. 50 nieuwe schachten op onze openingscantus, waar er al bijna 70 
commilitones in het corona vertoefden. Het was weer een mooi zicht, meer deel ik 
niet ;) 
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Ondertussen zijn we ook al afgezakt met een groepje lopers om de LBK (bio-
ingenieurs van Leuven) te gaan steunen in de 24 uren loop, waar ze succesvol de der-
de plek delen met de Ekonomika (3x raden welke faculteit deze is). Zo blijven de boe-
ren wereldwijd in Vlaanderen op 3 staan waar ze ook komen. Ik kreeg al enorme goes-
ting in de 12 uren loop, al is het nog lang wachten voor we daar met gemak die derde 
plek gaan opstrijken. Alvast een warme oproep om te gaan lopen tijdens de blok, op-
dat we over de 777 rondes kunnen gaan dit jaar. Alhoewel, nu ik dat lees, is het wel 
verstandig om dat geluksgetal te verbreken? Zet het in de comments nadat je geliket 
en gesubscribed hebt! Ik ben er ook zeker van dat ik die twee werkwoorden niet juist 
vervoegd heb, wie let er nu ook op tijdens Nederlands in het middelbaar. Ik reken op 
het groei team om ze er juist in te zetten, waarschijnlijk is Emily of Antonia het op dit 
moment aan het opzoeken en ben ik helemaal meta gegaan in dit artikel. 
Nvdr: Het was inderdaad fout geschreven. 
 
 
Bon, genoeg hersengespinsel (nope dit is ook geen juist woord inderdaad), het wordt 
tijd dat jullie alle andere wijze artikels lezen. Het groei team doet dit jaar echt zijn 
best, en het is er aan te zien. 
 
 
Beste vrienden, lezers, sympathisanten 
Ik zie jullie wel eens lopen, op ons schone boerekot x 
Jarne 
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Een geestverruimend en maat-

schappelijk relevant artikel 
Vice 

 
Liefste groeilezer 
 
Iedere maand wring ik mij in zeven bochten om een geestverruimend artikel te schrij-
ven over een maatschappelijk relevant thema die bijdraagt tot de socio-culturele ont-
wikkeling van de student. Dus bij deze: 5 redenen waarom pinguïns de coolste dieren 
ter wereld zijn en iedere persoon die dat niet vindt heeft ongelijk. 
 
 
 

1. De eerste persoon die pinguïns in een weten-
schappelijke tekst beschreef was zodanig ge-
degouteerd over hun seksuele gedrag dat hij 
weigerde om zijn tekst in het Spaans te note-
ren. Zijn Latijnse notities zijn jaren later te-
ruggevonden en gingen onder andere over 
homofilie en prostitutie. Beide gedrag dat 
pinguïns effectief vertonen.  

 
 
 
 

2.  Nu we toch bezig zijn over het paargedrag van de 
pinguïn: pinguïns zijn een van de weinige dier-
soorten op aarde (samen met de mens en de 
chimpansee) die zoals eerder vermeld aan prosti-
tutie doen. Hier hebben vrouwtjes pinguïns seks 
met mannetjes die niet hun partner zijn in ruil 
voor steentjes om een nest mee te bouwen. Al zijn 
sommige vrouwtjes sluwer en versierden zij 
slechts deze mannetjes om vervolgens snel een 
steen te pakken en weg te lopen voordat het tot 
de daad kwam. Zouden pinguïns blue balls kun-
nen krijgen? 
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3. De eerste vermelding van een Zuid-Amerikaanse pinguïn was 
door Antonio Pigafetta, een reisgezel van Magelhaen. Hij be-
schreef ze met de gevleugelde woorden: ‘net als ganzen, met als 
voordeel dat ze niet alleen lekker smaken maar ook gemakkelijk 
te vangen zijn, omdat ze niet snel kunnen wegrennen.’ Het vlees 
was echter niet het enige voordeel voor ontdekkingsreizigers, 
want door hun vette huid brandden ze ook zeer goed. In tijden 
van brandhout schaarste werden pinguïns (die van nature nieuws-
gierig zijn en mensen benaderen) gewoon van het ijs geplukt om 
op het vuur te gooien. Hier weiger ik een foto van te voorzien.  

 
 
 
 

4.  De kleinste pinguïnsoort is 
 30cm-40cm en neem dat dat nu 
 wel echt de ideale grootte is 
 voor een huisdier! Wat denken 
 jullie: een pinguïn. 

 
 
 
 
 
 

5. Pinguïns vervellen een keer per jaar en 
dat ziet er absoluut gruwelijk uit. Dit 
wordt de pinguïn molt genoemd en tij-
dens deze periode kunnen ze niet 
zwemmen nog vissen. Als je je afvraagt 
hoe het eruit ziet: de beste vergelijking 
die ik kan geven is: een beschimmelde 
pinguïn.  

 
 
 
 
Ziezo nu weten jullie wat meer over de leukste dieren ter wereld. 
@Penning, waar blijft mijn budget om een mini-pinguïn te kopen? 
 

Vice out  
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How to slaap 
Penning 
 
Een goeie student is moe. Als je je cursussen deftig wil bijhouden en iets van sociale 
leven/mentale gezondheid wil hebben dan moet je meestal je slaapuren drastisch ver-
minderen. Het enige probleem is dat je in vorm moet zijn om efficiënt te kunnen le-
ren en om te genieten van een avondje uit met je vrienden. Koffie kan je voor een deel 
van dit probleem helpen maar de echte oplossing zijn DUTJES.  
 
Ik weet dat het dutje nog steeds een symbool van luiheid is, nochtans zijn dutjes-

mensen meer in vorm en productiever in hun activiteiten. De voordelen van een dutje 

zijn zo groot dat sommige bedrijven in Japan speciale ruimtes hebben om te slapen 

overdag. Pas echter op, er bestaan verschillende soorten dutjes met verschillende 

doeleinden. Ik heb hier een paar voor jou opgesomd.  

Figuur 1 Schattige poes om je aandacht te vangen 

 
Parking dutje 
Dit is een dutje van 15 à 30 minuten. Het helpt vooral om te relaxeren en helpt om 
energie te krijgen zonder diep in slaap te vallen. Je ademhaling en hartritme zullen 
vertragen tijdens je dutje en via een (zachte) wekker kan je na een 20 tal minuten met 
goed humeur opstaan (bullshit ik ben altijd grumpy na een dutje). Zo makkelijk was 
het! Nu kan je beter opletten, nadenken en voel je je minder moe. Je bent dus plots 
productiever geworden en de 20 minuten kwijt aan dat dutje worden snel ingehaald 
door je hoger productiviteit.  
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Een andere voordeel van de parking dutje is, zoals de naam doet vermoeden, dat je 

overal zo’n dutje kan nemen! Een semi-comfortabele plek zoals een zetel is genoeg! Je 

moet dus nooit twijfelen of je een parking dutje moet nemen: het antwoord is altijd 

JAAAA! 

 

Fix-je-nacht-dutje 
Heb je een heel korte nacht gehad? Dan kan je de schade inhalen met een dutje van 
1u30 (een volledige slaapcyclus) of van 2u30-3u (twee slaapcyclussen, goed gezien ge-
nius). Tijdens een lange dutje ga je door de vier slaapfase: Sluimerfase (overgangsfase 
tussen waken en slapen), lichte slaap, diepe slaap en REM-slaap (of droomslaap). 
Daarvoor heb je ook een cozy plek en een cozy out-fit nodig. Maar het is belangrijk te 
weten dat je twee keer het aantal "verloren" uren goedmaakt tijdens een fix-je-nacht 
dutje. Dat noem ik slaapefficiëntie! Enige drawback is dat het echt geen goed idee is 
om zo’n dutje te nemen als je aan insomnia lijdt. Het zal je volgende nacht verpesten 
in plaats van je vorige te fixen. Bad move dus. 
 

Russian Roulette dutje 

Een klassieke blok pauze van het student die zijn examen half-opgegeven heeft. De 
procedure is simpel. Ga in je blok outfit in een zetel of bed liggen. Sluit je ogen om ze 
“twee seconden laten rusten” en zet zeker geen wekker aan. Word volledig uitgerust 
wakker en kijk hoeveel tijd er verstreken is van je dag. De hoeveelheid tijd is recht 
evenredig met het schuldgevoel dat je gaat krijgen maar de adrenaline-kick die je 
krijgt maakt het de moeite waard.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da’s alles voor vandaag, ik kruip terug in mijn bed voor mijn middagdutje. 
Gaston fils de Morphée et d’un somnifère. 

Figuur 2 Geen echt Russian Roulette beeld 
obviously 
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Lezen is terug in?! 
Cultuur 
 

 
 
‘De waarheid’ van Colleen Hover. Je kan jezelf niet een trotse book-

tokker noemen zonder een aantal verhalen van Colleen Hoover ge-

lezen te hebben. Dit is een angstaanjagende thriller waarbij een 

kleine schrijfster (Lowen) de kans krijgt om de welgekende boekse-

rie te voltooien van auteur Verity Crawford. Maar wanneer Lowen 

de notities van Verity doorzoekt vindt ze iets speciaals in haar wo-

ning: haar autobiografie. Lowen haar nieuwsgierigheid was sterker 

dan haarzelf en ze slaat de pagina’s open.  

Vroeger vond ik boeken lezen nogal een 
opgave. De enige boeken die ik in mijn 
volledige middelbare schoolcarrière 
‘gelezen’ heb waren allemaal ten gevolge 
van een irritante opdracht van die trut 
van Nederlands. En ik zet gelezen tus-
sen aanhalingstekens omdat ik vaak het 
einde van de boeken niet heb gehaald. 
Oeps... 
Maar tegenwoordig kennen boeken een 
nieuwe populariteit. Deze befaamdheid 
is vooral te danken aan booktok. Voor 
de oma’s en opa’s onder ons: booktok is 
een categorie van vermakelijke video’s 
te vinden op de app Tiktok. Hier delen 
de zogenaamde tiktokkers boeken die zij 
boeiend vonden.  
Je kan deze boekrecensies dan ook snel 

vinden onder de hashtag booktok. 

Sommige auteurs zoals Colleen Hoover 
creëren zelf video’s op de app als adver-
tentie van hun nieuwste uitgaven of aan 
welke creatie ze nu aan het werken zijn. 
De booktok gemeenschap heeft mij ook 
te pakken gekregen. Zo heb ik zelf ook 
een paar exemplaren gekocht die ik aan-
geraden kreeg op mijn foryou-page.  
En tussen ons kan ik zeggen dat het ze-

ker geen boeken zijn die ik aan mijn 

klein broertje of zusje zou geven. Vele 

werkstukken worden bestempeld als 

smut. Dit wil zeggen dat dit boek toch 

een eerder ondeugend kantje heeft. La-

ten we het er gewoon op houden dat de 

hoofdpersonages niet gewoon een on-

schuldig kusje delen *knipoog*. 
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‘They both die at the end’ van Adam Silvera. Wat zou jij doen als je 

weet dat je binnen de 24u zal sterven? Dit boek speelt zich af in een 

alternatieve wereld waarin je gecontacteerd wordt op de dag van je 

overlijden. De rest van de dag mag je spenderen zoals je wilt, maar 1 

ding staat vast: het zal je laatste zijn. Mateo en Rufus zijn beide ge-

contacteerd door de Death-Cast mensen en besluiten om hun laat-

ste dag op aarde samen door te brengen. In die laatste 24u beleven 

ze nogal een avontuur. 

 

 

 

‘A court of thorns and roses’ van Sarah J. Maas. Dit boek valt onder 

de categorie van fairyporn. Een redelijk seksueel getint boek met 

elfen. Het verhaal gaat over Feyre, een menselijke vrouw die plots in 

de wereld van de Hoge Fae getrokken wordt. Ze woont bij een adel-

lijke elf aan hof nadat ze 1 van zijn hofleden vermoord heeft. Zo ont-

dekt ze dat deze mystieke wezens toch niet zijn wat de mensen in 

spookverhalen vertellen. Tamlin is zachtaardig en vriendelijk. Ze 

krijgt gevoelens voor hem. Maar toch is alles niet wat het lijkt. 

 

Groetjes x 

Oci 
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Vieren in november 
Cursus 

Iedereen zoekt altijd wel een reden om een feestje te geven of eens af te spreken met 
vrienden/familie. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar goede (en minder goede) rede-
nen hiervoor in november. 
 

We beginnen natuurlijk met een klassieker. Het lijkt niet de leukste feestdag, maar 
een reden om eens samen te komen met je familie is het zeker! Allerheiligen en/of Al-
lerzielen, elke familie doet hier wel iets samen en sommige hebben ook een speciale 
traditie: samen naar het kerkhof gaan, mosselen eten, wafels eten… 
 

Nu al onze zieltjes weer gezegend zijn is het op 4 november tijd voor snoepdag. Veel 
originaliteit moet je dus niet hebben om een thema van een feestje te bedenken. Sui-
kerspinnen en snoeptaarten, here I come! 
 
Op 7 november is het dan alweer ‘Hug a bear day’. Als je toevallig op reis bent in Ca-
nada of Scandinavië kan je dit misschien proberen met een echte beer. Je kan natuur-
lijk ook altijd opteren voor een grote of kleine knuffelbeer, waarschijnlijk een iets vei-
ligere optie. 
 

Een paar dagen later, op 9 november, is het tijd om alle uitvinders te vieren of om een 
nieuw wereldrecord te vestigen. Het is dan ‘dag van de uitvinders’ en ‘International 
guiness world records day’. En geef nu toe, wie zou er niet graag vereeuwigd worden 
als wereldrecordhouder in het Guiness world record boek. 
 

Dan gaan we verder naar een feestdag die iedereen opnieuw zou moeten kennen. We 
krijgen zelfs een vrije dag ervoor, dus extra redenen om te feesten! 11 november, wa-
penstilstand. Voor degene die niet weten wat we vieren, ik stel voor dat jullie je ge-
schiedenisboeken terug bovenhalen en van onder die steen komen. Voor alle heide-
nen (maar vooral vreemde mensen) is het dan ook Sint-Maarten, een of andere cheap 
versie van de enige echte Sinterklaas. 
 

Om goed te maken voor al het lekkers dat je naar binnen hebt gespeeld op 4 novem-
ber (snoepdag) is het 10 dagen later tijd om eens stil te staan bij de gevolgen die dit 
kan hebben. Wereld diabetes dag is opgericht om mensen meer te informeren en sen-
sibiliseren rond deze ziekte. 
 
De dag erna vieren we onze geliefde koning Filip en kun je voor ‘I love to write day’ 
een mooi verhaal over Filip schrijven of misschien zelfs een kaartje of een brief opstu-
ren (een e-mail kan ook, ma dat is toch minder charmant). 
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17 november zouden wij eigenlijk allemaal een vrije dag moeten krijgen. Wij stellen 
voor om allemaal in protest te gaan bij rector Rik om dit te krijgen. Op ‘Internationale 
studentendag’ zouden wij toch tijd moeten krijgen om onszelf te vieren? 
 
20 november moeten we natuurlijk massaal naar de les (unpopular opinion), want het 
is ‘dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling’. Wij willen soms juist eventjes 
geen onderwijs, maar we mogen blij zijn dat de weg hier voor ons zo open ligt. 
 

Thanksgiving is een feestdag dat we eigenlijk minder vieren, maar het komt de laatste 
jaren meer en meer op. Noteer 24 november alvast in je agenda en bestel al een kal-
koen bij de slager/kippenboer/supermarkt. Nu al ons geld op is van cadeautjes te ko-
pen voor elkaar is het tijd voor black friday op 25 november. We moeten onszelf na-
tuurlijk ook nog verwennen met iets leuk. 
 
De laatste dag waar we het in dit artikel over zullen hebben is 29 november. Het is 
dan niet enkel onze paviljoenfuif, maar ook ‘Sint pannekoek’. Voor al wie net als ik 
zot is van pannenkoeken, dit wordt jullie nieuwe favoriete feestdag! 
 

Nog steeds op zoek naar een andere reden om een feestje te geven of op zoek naar 
een ander thema? Op deze site: https://wedigital.nl/inhaakkalender-2022/ vind je alle 
feestdagen van 2022. 
 

Vier dat allemaal maar goed! 
 

Ciaokes, byekes xx 
Cursus 
 

 

 

 

 

https://wedigital.nl/inhaakkalender-2022/
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Groenten en fruit, een interview 

met Dries 
Fourier 

 
1. Baby muizen wijn 
Deze traditionele Chinese en Koreaanse drank is gemaakt van gefermenteerde baby 
muizen. In sommige streken van Korea wordt het gezien als een drank met helende 
effecten die goed is voor de gezondheid. Het wordt gemaakt door levende baby 
muisjes van 2 à 3 dagen oud in een fles rijstwijn te laten vallen waar ze ongeveer een 
jaar in blijven liggen voordat het drankje klaar is om geconsumeerd te worden. Er 
wordt gezegd dat de smaak te vergelijken is met dat van benzine. Ik weet niet hoe het 
met jullie zit maar ik krijg alvast de kots in de mond. 
 
 
 
 

2. Pizza bier 
Eén van de vele vreemde smaakbieren is Mamma Mia's Pizza Beer, in 
2006 ontwikkeld door Tom en Athena Seefurth vanuit hun thuisbrou-
werij in Illinois. Zoals op de website van het echtpaar wordt uitgelegd, 
wordt bij het brouwproces letterlijk een hele pizza fijngestampt, in het 
beslag gedaan en "als een theezakje" geweekt. Het bier is nu verkrijgbaar 
in meer dan 200 winkels en restaurants in Illinois, Indiana, Wisconsin 
en Pennsylvania. 
 
 
 
 

3. Rendiergewei whisky 
Deze traditionele Thaise whisky met rijstkorrel wordt gemaakt door rendiergewei, 
ginsengwortels en andere speciale geneeskrachtige kruiden maandenlang in een grote 
kleipot te laten trekken, waarna hij wordt gefilterd en gebotteld. Van rendiergeweien 
wordt aangenomen dat ze de viriliteit verhogen en het welzijn verbeteren, en in 
sommige Zuidoost-Aziatische kringen wordt aangenomen dat het consumeren ervan 
je een hogere sociale status oplevert. De drank zou een "rijke aardse afdronk hebben 
met een houtachtig aroma" en een lichte "zoete smaak met een vleugje zoethout". 

 
 
 

 
 
 
 
Schip ahoi PBR 
 
Laatst ging ik met mijn vrienden naar een piratenfuifje in de vooruit om de 
beentjes nog eens los te gooien. Natuurlijk zou ik piet piraat niet zijn als ik 
niet het potentieel van de avond aan het bekijken was. Helaas was de vrou-
welijke populatie in overvloed en ben ik meer geïnteresseerd in sterke ma-
trozen. Gelukkig spoelde er plots een fles aan met daarin brief. Er bleek 
interesse te zijn van een zeerover die op avontuur was in de overzeese 
Overpoort.  Na een paar ondeugende flessen over en weer te sturen, bevat-
te de laatste fles een schatkaart. Na het piratenfuifje voer ik met mijn schip 
naar het eiland van de zeerover. Daar aangekomen verwachtte ik een heuse 
schatkist, maar niks was minder waar. De zeerover was in slaap gevallen en 
kon mij niet meer binnenlaten. Ik ben dan maar mooi in mijn eigen kajuit 
gaan slapen. Hoe kan ik zorgen dat ik in het vervolg toch dat eiland kan 
gaan kapen? 
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Piet Piraat 
 
Liefste Piet Piraat 
Wat maak jij toch nog altijd gekke avonturen mee. Wij zijn er bijna zeker 
van dat deze storm wel weer zal gaan liggen en dat er de volgende keer wel 
een schatkist voor jou klaar staat. Maar aangezien we ook niet helderziend 
zijn, raden we aan dat je in het vervolg altijd een ‘help-ik-ben-last-minute-
afgewezen-pakket’ meeneemt. 
Het ‘help-ik-ben-last-minute-afgewezen-pakket’ bevat: 

•Zakdoekjes voor je traantjes en kan ook gebruikt worden als je niet afge-
wezen bent 

 
•Een tent zodat je kan kamperen als de deur niet open gedaan wordt en 

ook handig om dit in je broek te hebben als de deur wél opengedaan 
wordt  

 
•Een kompas om de weg naar een andere schat of naar huis te vinden. 
Als je niet afgewezen bent, kan je met misschien ook gebruiken om het 
kruis van de schat te vinden 

 
Lekjes PBR xxx 
 
PS: De vooruitfuif in piratenthema is nu toch al een aantal weken geleden, 
tijd dus om dit hele piratengedoe achter te laten en koers te zetten naar een 
nieuw thema. We zijn benieuwd naar je avonturen als farao op het galabal. 
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Printer raadsels 

Pr-Intern 

Dag lieve kindjes 
Het Pr-interteam heeft opnieuw een heleboel raadseltjes voor jullie. Eens zien wie ze 
kan raden. Nu de calculus crisis gepasseerd is, willen we natuurlijk ook jullie wiskun-
dige hersencellen actief houden. Daarom zijn er deze editie ook wiskunde raadsels ;)). 
Groetjes  
jullie kapoenen xoxo 
 

Deel 1: Gewone raadsels 

1. Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden? 

2. Op welke rails rijden geen treinen? 

3. Een man werd dodelijk gewond tijdens een veldslag in 892. Hij overleed en werd 
begraven in 891. Rara, hoe kan dat? 

4. Welke ezel heeft drie poten? 

5. Waar gaan auto’s zwemmen? 

6. Wat heeft een hals maar geen hoofd? 

7. Morgen komt na vandaag. Waar is dit niet zo? 

8. Wanneer je mijn naam luidop zegt of roept, ben ik verdwenen. Wat ben ik? 

9. Als er een gat in zit, dan zit er geen gat in. Zit er geen gat in, dan zit er een gat 
in. Wat is het? 

10. Links staat het rode huis en rechts erachter staat het blauwe huis. Maar waar 
staat dan het witte huis? 
 

Deel 2: Wiskundige raadsels 

1. Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over 
hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen? 

2. Wat is het volgende getal in deze reeks? 41, 43, 47, 53, 59 … 

3. Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide 
bewerkingen dezelfde uitkomst hebben? 

4. Er liggen vier kaarten op tafel, waarover iemand het volgende beweert: "Als er op 
de ene kant van de kaart een klinker staat, dan staat op de andere kant van de 
kaart een even getal." 
Welk(e) kaart(en) moet je noodzakelijk omdraaien om te weten of die stelling 
klopt?  
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5. Welk kubus kan NIET gemaakt worden op basis van het uitgevouwen model? 

6. Wat moet er staan op de plaats van het vraagteken? 
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Antwoorden 
 
Deel 1:  
 
1. Slaap je? 

2. Op de vangrails 

3. Het zijn jaartallen van vòòr Christus! 

4. Een schildersezel 

5. In de carpool 

6. Een fles 

7. In een woordenboek 

8. Stilte 

9. Een wc-bril 

10. In Washington 

 

Deel 2:  

1. 7 jaar (binnen 7 jaar is de moeder dubbel zo oud (40 jaar) als haar 2 kinderen sa-

men (9 en 11 = 20)) 

2. 61 (Het eerstvolgende priemgetal) 

3. 1,25 

4. De A en de 7 moet je omdraaien. De A moet omgedraaid worden om te kijken er 

een even cijfer op de andere zijde staat. Als er een oneven cijfer op de andere zij-

de staat, is de bewering fout. De 7 moet omgedraaid worden om te controleren 

dat er géén klinker op de andere zijde staat. Als er een klinker op de andere zijde 

staat, is de bewering fout. De D moet niet omgedraaid te worden, het is immers 

geen klinker en het maakt dus niet uit wat voor cijfer er op de andere zijde staat. 

De 4 moet ook niet omgedraaid te worden. Of er nu een klinker of een mede-

klinker op de andere zijde staat, de kaart voldoet altijd aan de bewering: er 

wordt immers niet beweerd dat alleen kaarten met een klinker een even cijfer op 

de andere zijde hebben! 

5. 2 

6. 6 is het correcte antwoord.  
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 3 + 3 = 6 | zes => 3 letters  
 3 + 4 = 7 | zeven => 5 letters  
 5 + 5 = 10 | tien => 4 letters  
 9 + 4 = 13 | dertien => 7 letters   
 6 + 6 = 12 | twaalf => 6 letters 
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Feest Tips & Tricks  

Feest 
 
Beste Groeilezers en sympathisanten 
Ik ben bezig aan mijn tweede ambtstermijn feest dit jaar, nu heb ik afgelopen 2 jaar al 
veel meegemaakt tijdens onze eigen feestjes maar ook al veel geleerd al feestend bij 
andere. Bij deze wat handige tips & tricks voor het Gentse studentenleven:  
 
 Pisbandjes in de Vooruit zijn crimineel duur, dat zal iedereen wel al ondervonden 

hebben. Het beste dat je kan doen is naar buiten lopen en langs het water lopen tot 
je zeker bent dat de security je niet meer kan zien en dan kan je je daar in alle ge-
mak ontlasten. (Let op! Dit werkt enkel als de domme regel buiten is buiten niet 
geldt!!!)  

 
 Uitverkocht betekent niet uitverkocht! Als je heel graag naar een fuif wilt gaan 

stuur een vriendschapsverzoek naar de feest van die kring en vraag heel vriendelijk 
of er nog een ticketje is, beloof hem of haar enkele pilsjes en je bent binnen. (Let 
op! Dit werkt niet bij de VLK, stuur ons aub niet uitverkocht = uitverkocht) 

 
 Word bevriend met de barman!! Dit is misschien wel de beste tip voor je portefeuil-

le. Ga eens naar een café wanneer er niemand zit en praat gewoon met de barman, 
trakteer hem een pintje. De volgende keer dat je binnenkomt geef je hem een hand 
en trakteer je hem nog een pintje. Bij de derde keer zal het bier rijkelijk vloeien! 
(Pluspunten als je dit doet in Café Robot)  

 
 Gooi nooit drankbonnen weg van een fuif!! Zelf feest zijnde kan ik je verzekeren dat 

drankbonnen gerecycleerd worden. Omdat we aan het milieu denken natuurlijk 
(en vaak omdat we nieuwe zijn vergeten bestellen, oops) . 

 
 Zatte mensen kun je uitdagen voor alles, zelfs als ze 100% gaan verliezen. Voor-

beeld: “Hey als je 10 meter op een rechte lijn kan lopen met je ogen dicht trakteer ik 
je op een pint als het niet lukt moet jij mij trakteren” etc.. (Let op!! Zorg dat je hier 
zelf geen slachtoffer van wordt xd)  

 
 Raap bekers van op de grond! Als je bonnen op 

zijn kan je gewoon een paar bekers rapen 
(tegenwoordig zijn 3 bekers voldoende in de 
vooruit) voor een verse frisse pint!  

 
Feest out x  
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Wat is jouw sterrenbeeld 

-enhanced version?  
Sport 

Jij denkt dus te weten wat jouw sterrenbeeld is? Je vult al ja-
ren in dat je een leeuw bent in iedereen zijn vriendenboekje? 
Maar ben je dat wel zeker? En heb je je ooit al afgevraagd 
waarom niet elke stier zich op dezelfde manier gedraagt? 

Je hebt namelijk meer dan één sterrenbeeld! Op het moment 

dat jij geboren werd stonden de planeten in een specifieke combinatie. Deze veran-

dert van maand, dag, minuut tot uur! Elke planeet staat in een bepaald sterrenbeeld, 

wat er dus voor zorgt dat jij een verschillend sterrenbeeld hebt voor al deze planeten. 

Het sterrenbeeld waar iedereen altijd over praat, heet je zonneteken. Dat is dus waar 

de zon stond op het moment van je geboorte. Deze wisselt ongeveer om de maand 

wat overeenkomt met onze kennis van de sterrenbeelden. 

Elke planeet staat voor een ander onderdeel in je leven. Je kan hieronder enkele voor-

beelden zien. 

 

 
 
 
 

Zon Hoe we zijn in onze kern, ego 

Maan Hoe we ons gedragen als we alleen zijn, emoties 

Ascendant Hoe je je toont naar anderen, je masker naar de buitenwe-

reld 

Mercurius Hoe we communiceren 

Venus Hoe we ons gedragen in de liefde, love language, sensuali-

teit 

Mars Instincten, agressie, seksualiteit 

Jupiter Vrijheid, dankbaarheid, spirituele groei 

Saturnus Verantwoordelijkheid, limieten, maturiteit 

Uranus Excentriciteit, rebellie 

Neptunus Spiritualiteit, dromen, illusies 

Pluto Transformatie, metamorfose 
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Wat wil dit nu zeggen? Wel, heb je ooit al eens over je sterrenbeeld gelezen en ge-
dacht: zo ben ik totaal niet? Stel je zonneteken is een vis. Dit wordt er dan gezegd 
over je liefdesleven: “Vissen hebben de gave de ander het gevoel te geven dat hij of zij 
belangrijk is. Vissen vinden het makkelijker om liefde te geven, dan te ontvangen. Zo 
worden ze vaak uitgeput in een relatie.” 
 
Misschien past dat helemaal niet bij jou! Kijk dan eens naar je sterrenbeeld voor Ve-
nus want Venus toont ons gedrag in de liefde. Dit kan bijvoorbeeld leeuw zijn. Dan 
zeggen ze vaak dit over je: “De leeuw is een vurige liefdespartner. Je vraagt vaak veel 
aandacht van je partner en binnen een relatie zal je je steeds speciaal moeten voelen.” 
Dat is dus helemaal het tegenovergestelde! Zo zie je maar, er zit veel meer achter een 
horoscoop dan je dacht! Wil je graag weten hoe jouw volledige horoscoop eruit ziet? 
Dat kan heel gemakkelijk via verschillende sites. Je hebt enkel je effectieve tijdstip, 
datum en plaats van je geboorte nodig. Hieronder vind je een link naar zo’n site! Dan 
krijg je zo’n gekke chart! 
https://www.astro.com/horoscopen 
 
Er valt echt nog heel heel veel meer info te geven, maar dit is al een grote stap. Zeker 
interessant om te ontdekken. Je zou trouwens zomaar eens heel je leven denken dat je 
een bepaald sterrenbeeld hebt, terwijl dat niet zo is! Je zonneteken kan namelijk met 1 
minuut verschil anders zijn. Val jij op de grens tussen sterrenbeelden, zou ik dit zeker 
eens checken! 
 
Veel plezier ermee 
Xxx Maartje, uw persoonlijke astroloog 
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Groenten en fruit, een interview 

met Dries 
Fouriers 
 

Wat op maandag 24 oktober tijdens een rustige receptie begon 
met een conversatie over pokébowl, eindigde in een vloekende 
tirade van Dries over groenten en fruit. Om deze schokkende gebeurtenis (voor 
groenteliefhebbers) even te verduidelijken, heb ik het op mezelf genomen om de per-
soon in kwestie kort te interviewen. 
 
Joren:  “Dag Dries, bent u ondertussen al wat afgekoeld?” 
 
Dries:  “Klein beetje.” 
 

Joren:  “U had het daarstraks over verschillende groeten en fruit waaron-
   der ook  tomaten. Zeg het eens Dries, wat vindt u van tomaten?” 
 

Dries:  “Wel, dunne sneetjes tomaten zijn lekker op een broodje hé, maar 
   dik gesneden tomaten of kerstomaten mogen echt oprotten.” 
 

(Justine kwam zich even bemoeien met mijn professionele interview.) 
 

Justine:  “Maar jij eet toch tomatensaus? Dat is toch ook tomaat?” 
 

Dries:  “Nee dat is iets helemaal anders, het smaakt niet eens naar tomaat.” 
 

Justine:  “Tomatensaus smaakt meer naar tomaat dan tomaten zelf.” 
 

Joren:  “Ja daarstraks zag ik u wel een pasta bolognaise eten.” 
 

Dries:  “Ja nee maar…” 

 

Dit deel van het gesprek ging over in een kinderachtige discussie die eindigde met 

beledigingen als ‘psychopaat’ en ‘f*ck tomaten’. Deze laatste uitspraak creëerde 

schokkende golven door de groenten-community. Nu kan je je als lezer heel slim voe-

len en zeggen “Uhh maar tomaten zijn toch eigenlijk een fruit en geen groente. Ik 

weet dat omdat ik bio-ingenieur studeer.” Daarop zeg ik: “Rot op, niemand heeft je 

mening gevraagd.” We gaan verder met het interview. 
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Joren:   “Daarstraks zei u ook iets over komkommers. Wat is je probleem 
   daarmee?” 
 
Dries:   “Komkommers zijn nutteloos, er zit daar niets in. Dat is precies een 
   mislukte watermeloen. Zo dat dunne witte randje tussen de schil en 
   het binnenste deel van een watermeloen, dat is hetzelfde als een  
   komkommer.” 
 
Marie:   “Bloemkool en broccoli lijken te veel op elkaar en kon ik als kind  
   nooit uit elkaar halen. En ik lustte het ook allebei niet als kind.” 
 
(Marie heeft ondertussen ook besloten mijn interview te 

storen om haar hart te luchten over bepaalde jeugdtrauma’s 

die mij eigenlijk niet interesseren.) 

 

Marie:  “... en tomaten zijn ook echt ambetant. Je  
   snijdt da en heel je plankje hangt vol sap     
            en dan mors je dat overal enzo…” 
 

(Ja lap, weeral over tomaten...) 
 

Justine:  “Ah ja maar dan moet je zo een plankje met een geultje in gebruiken. 
   Dan gaat dat sap minder snel van je plankje vallen.” 
 

Marie:  “Oh cool, bestaat da?” 

 

(Justine had blijkbaar zin om opnieuw te komen storen en samen met Marie mijn in-

terview om zeep te helpen.) 

 

Marie:  “Ooh en champignons! Wie dafuque heeft ooit gezegd da je da niet 
   mag wassen onder water?” 
 

Dries:  “Ja nee dan wordt dat slijmerig.” 
 

Marie:  “Aaaah..” 

 

 

Deze conversatie kon mij eigenlijk ook niet veel schelen dus ik skip het gesprek even 

tot ik terug één op één met Dries kan praten. Ik was echter wel verbaasd over Dries 

zijn kennis van champignons… Vreemd dat een man met zoveel haat tegenover 

groenten, zoveel over champignons weet. Je zou bijna durven denken dat hij het ooit 

al eens gegeten heeft. Maar goed, het interview blijft doorgaan. 
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Joren:  “Dries, ik had daarstraks ook iets 
   horen vallen over sla? Ijsbergsla als 
   ik me niet vergis?”  
 

Dries:  “Ja ijsbergsla, dat is gewoon kro- 
   kant water. Dat heeft nul waarde 
   op vlak van nutriënten. Veldsla is 
   veel beter.” 
 

(Deze keer neemt Bo deel aan het gesprek.) 
 

Bo:   “Op uw burgers, wat doe je daar op?” 
 

Dries:  “ Aaah.. damn…” 

 

Ja daar heeft Bo wel een punt! Want na een beetje opzoekwerk kon ik uit verschillen-

de bronnen concluderen dat ijsbergsla de ideale sla is voor burgers. Het heeft name-

lijk een geweldige crunch en is sterk genoeg om te voorkomen dat het broodje nat 

wordt. De smaak van ijsbergsla is ook niet zo sterk dat het de algemene smaak van de 

hamburger beïnvloedt. 

 

Yarine: “Ejj wa ben je aant doen?” 
 

(Yarine is blijkbaar ook aanwezig op de receptie.) 
 

Joren: “Ik ben een Groeiartikel aan het schrijven over groen
  ten en fruit.” 
 

Yarine: “Oh ma ik wil er ook in voorkomen.” 
 

Justine: “Ja dan moet je iets over groenten of fruit zeggen.” 
 

Yarine: “Haha, ik wil iets zeggen over de seks-emoji-groente: 

  …” 

Hierna volgde een nutteloze mening over aubergines maar ik ben te lui om die neer 
te typen.  
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Beste lezer, ik heb ondertussen opgemerkt dat ik helemaal niet goed ben in intervie-
wen. Misschien komt het door de constante onderbrekingen van mensen of gewoon 
door mijn gebrek aan interesse in het onderwerp. Met spijt in het hart laat ik dan ook 
de gevaarlijke wereld van journalistiek achter mij. Dit betekent echter niet het einde 
van mijn verhaal, nee nee. Vorige maand kon mijn nieuwsgierigheid het niet laten de 
meest vreemde dranken ter wereld op te zoeken, wie weet waar mijn nieuwsgierig-
heid mij volgende maand brengt? Eén ding is zeker, het is niet groenten en fruit want 
da’s pittig saai. 
 

Grtjs en tot binnen een maandje! 
Joren en fouriergenootjes 
 

Ahja en Shauny is allergisch aan fruit en bijna alle rauwe groenten. Good luck Shau-

ny. 
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Brakke wijven- oktober edition  
ICT & Pr-intern 
 
Aangezien we iedere maand een groeiartikel moeten schrijven en de inspiratie stille-
tjes aan op raakt, starten we deze column: een samenvatting van ons leven. Lijkt saai, 
maar we maken genoeg mee om deze pagina op te vullen. Hieronder enkele hoogte-
punten van afgelopen maand.  
 

Zatte redenering:  
Febe is  binnengegaan op kot, naar boven gegaan, heeft haar kotdeur opengedaan en 
heeft de helft van haar gerief daar gedropt. Dan was ze er plots van overtuigd dat ze 
haar sleutels kwijt was en is ze die beneden gaan zoeken. Beneden zag ze dat de deur 
van Lodde haar kot wel open was, dus dan had ze er niet beter op gevonden om ge-
woon in haar bed te gaan liggen.  
 

Zwerver op kot:  
Iemand was de voordeur van ons kot vergeten toedoen en toen mijn voorbeeldige kot-
genoot naar de les wou gaan, kreeg ze deur van het fietsenkot niet open. Zij daar hard 
aan duwen, denkend dat het een fiets was die deur blokkeerde. Niks was minder waar! 
Het was een persoon die deur blokkeerde. Zij dacht dat dat 1 van onze zatte vrienden 
was (zou echt nog kunnen) dus ze heeft die laten liggen. Nu blijkt dat iemand de 
voordeur van ons kot was vergeten toedoen. Dus er is een random dude binnenge-
stapt en heeft zich in het fietsenkot gelegd.  
 

Verbondsvat loopt uit de hand:  
Aan de yucca, na het verbondsvat, was er een dude die Lodde maar niet met rust liet. 

Op een gegeven moment duwde hij haar op de grond en ik ben naar daar gelopen en 

heb hem los in zijn gezicht geslagen. Vraag me niet waarom, maar toen leek me dat 

een goed idee. Daarna was het aan mij om op de grond geduwd te worden. Gelukkig 

passeerde er net een politiecombi en zij hebben de dude meegenomen. Tip: sla geen 

jongens die een kop groter zijn, je hand doet pijn en geweld is niet de oplossing 

(levenswijsheid grts)  

 

Vriendelijke buurman:  
Graag willen wij onze vriendelijke buurman bedanken! Deze kwam eens op een gezel-

lige kookavond al boenkend op onze ruit kloppen waarbij we bijna allemaal van onze 

stoel vielen. Vol angst gingen we met hem babbelen, bleek dat we als kot te luid wa-

ren (Lees: kotgenoot was zogezegd te luid). Vol verwijten en als een tiran die ons kot 

binnen stormde besloten we dat het nuttig was op de politie te bellen. Eens de politie 

was aangekomen dacht onze lieve buurman dat het ook slim was om hun uit te schel-

den en weg te lopen, met een mooie gasboete voor hem als gevolg. Conclusie: bel al-

tijd de politie in gevaar, ze zijn echt uw vriend & ze willen naar ons volgende kotfeest 

komen, huts.  
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Fee Febe & Lieveheerstbeest Lodde:  
Week 3 van het semester was aangebroken & we hadden de verantwoordelijkheid om 
de koe open te houden (Lees: Leukste fakbar van het semester). Aan alle mensen die 
er niet bij waren: schaam jullie! Aan iedereen die er wel was: Het was leuk kiddo’s & 
goeie deltasessie achteraf!  
Hier nog een leuk sfeerbeeldje: 

Verloren voorwerpen: 
Rondlopen met een kiel in centrum Gent of met je bankkaart in je gsm rondlopen is 
niet altijd een even goed idee. Dit is nog maar eens 
gebleken tijdens beiaardcantus & Taylor Swift. 
 

Lodde is wakker geworden na Taylor Swift met een 
bericht van een zekere Els (zie foto). Ze was haar 
bankkaart verloren zonder dat ze het zelf eens door 
had. Gelukkig happy ending want ze heeft haar 
kaart terug!  
 

Na Beiaard had Febe minder geluk. Febe is hier haar 
gsm verloren omdat ze dacht hem in de zak van 
haar kiel gestoken te hebben, maar die is er waar-
schijnlijk gewoon naast gevallen. Moest iemand een 
zwarte IPhone vinden in de père total mag je hier-
voor een bericht sturen naar Febe@boerekot.be. 
 

Stand van zaken : 
 1 gsm kwijtgeraakt  
 1 bankkaart kwijt geraakt, maar teruggevonden 
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Brakke wijven naar Taylor Swift te Antwerpen:  
Eindelijk was daar het moment gekomen, de brakke wijven naar Antwerpen! Eens 
aangekomen in de hometown van Lodde (Lees: Stad is van ons) begonnen we de 
avond goed door de vele drank die we gratis kregen van Lodde’s broer. De pré was 
plezant en vol Taylor Swift muziek (duh)! Plots was het tijd om te vertrekken en be-
sloten we met de bus te gaan, bcs we hebben geen geld. Half beschonken bleven we 
maar wachten en wachten tot het geniale idee kwam om een taxi te laten stoppen. Wij 
trots in de taxi die we gratis hadden kunnen regelen. Plottwist we hebben in totaal 5x 
een taxi genomen die avond en zijn maar 20 euro kwijt.  
 

Maar we zijn ook flink naar de les gegaan, dat was gewoon minder memorabel en niet 
noemenswaardig.  
 

Tot volgende maand  
Doe niets wat wij niet zouden doen!  
Groetjes  
Febe en Lodde 
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BEST 

 
Heb jij ook bijna een ingenieursdiploma op zak, maar 
weinig idee hoe je er iets betekenisvol mee kan doen? 
Hoe kan je met die theoretische kennis een duurzame 
impact nalaten op onze wereld? Wij willen je graag mee begeleiden in die zoektocht! 
 
Op woensdagavond, 9 en 16 november, organiseert BEST Gent de eerste editie van 
SDG Workshops! In deze workshops gaan we op een interactieve manier aan de slag 
met de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations. Aan de hand van 
brainstorming, discussies of case studies laten we jullie actief nadenken over duurza-
me oplossingen. We werken onder andere samen met de bedrijven Bekaert en Ar-
celorMittal. Ze zullen vertellen over de relatie van hun bedrijf met de SDGs en wat zij 
precies doen om een verschil te maken. De sector waar beide deel van uitmaken, 
staalproductie en transformatie, maakt dit uiteraard ook een zeer interessante duur-
zaamheidskwestie. De avonden eindigen met een gezellige receptie, waar alle studen-
ten kunnen netwerken met het specifieke bedrijf.  
 
Deelname aan deze avond is volledig gratis. Het enige wat je moet doen is je tijdig in-
schrijven! Deze link is te vinden onder het facebookevent of op onze instagram. De 
plaatsen zijn beperkt, dus grijp zo snel mogelijk je kans om deel te nemen aan dit 
nieuw en verfrissend evenement! 
 
Als je meer te weten wil komen over onze Europese ingenieurs competitie 
EBEC, onze zomercursussen, hackathons of trainingen over heel Europa, neem dan 
ook zeker eens een kijkje op onze website, Instagram of Facebook. 
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Gegroet Groeiers! Hopelijk zijn jullie goed gestart aan het academiejaar, goed begon-
nen is half gewonnen. Wij hebben alvast met een overdosis enthousiasme het nieuwe 
semester aangevat, het semester waarin we traditioneel op zoek gaan naar stages om 
jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het buitenland te kunnen sturen. 

 

IAESTE? 

Voor al wie eigenlijk geen idee heeft wat IAESTE eigenlijk is: The International Asso-
ciation for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) is een organi-
satie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit 
(bio-) ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waarde-
volle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi 
op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere 
cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.  
Meer informatie over hoe je nu exact op stage kan met IAESTE, volgt in de volgende 
editie van Groei (en binnenkort op onze sociale media). In deze editie laten we enkele 
(bio-)ingenieurstudenten aan het woord die deze zomer met IAESTE op stage geweest 
zijn. 
 
Smaakmakertjes 
 
Glenn Sarens, MSc Electrical Engineering, Norway 

 
 
“Because of a lot of free time, I had the chance to explore Norway very extensively. I did 
a lot of activities with IAESTE Norway, but also with the other interns and even with the 
colleagues from work. There are so many things to mention so I will only highlight a 
few. The first activity is the Oslo weekend organized by IAESTE.  
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We were formed in two groups and got a booklet with small tasks we had to do. The 
tasks were related to Norwegian traditions or we had to go to sights located around the 
city. Maybe you can recognize the well-known ‘the scream’ in the first picture ;)” 
 
Théodore Duplat, Bioscience Engineering, Brazil 
“I started my master's degree and was considering doing a summer internship to de-
velop my skills and figure out which career path would be best for me. I was looking 
for a research internship at a university because I had already planned to do a re-
search internship at a private company during the second semester. When I heard 
about IAESTE, I was immediately eager to apply for internships in three of the various 
locations that IAESTE provides.  
 

 
 
My first choice was Brazil because I had previously participated in an Erasmus ex-
change in Portugal, where I had gotten a taste of Portuguese-speaking culture. I also 
saw it as a great opportunity to practice and improve the fundamentals of Portuguese 
that I learned in Lisbon. I found a topic that matched my interests and studies, and I 
decided that I would fly to Brazil this summer!” 
 
 
Volg ons! 
 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be 
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Agressieve assertiviteit 
Thomas 
 

HAHAHAHAHA! Ik kan LETTERLIJK niet meer. Ik ga er geen doekjes om winden; ik 
ben niet eens meer aan het lachen jegens maar wel om jullie omdat ik er weldegelijk 
van overtuigd ben dat jullie losers zijn. De assertiviteit is verdwenen dus niemand zal 
me hiermee confronteren. Het is modieus, populair en meta (en eigenlijk ook oer-
vlaams) om iets te zien op straat waar je je aan ergert om er dan niks op te zeggen en 
als je dan thuiskomt bij vrouw en kind erover te zanikken. 
 
Tijd voor een anekdote. Toen ik deze week met mijn fiets aan het rijden was, passeer-
de er een knul die me spontaan en in het openbaar begon uit te schelden voor 
"randdebiel". Ik stond perplex. Hij sprak de waarheid. Daar ga ik me geen illusies bij 
maken maar het feit dat deze legende in het openbaar zijn mening durfde te geven 
over mij en de confrontatie aanging is ongezien anno 2022. Ik heb het gevoel dat as-
sertiviteit en oprechtheid hand in hand gaan met cringe. Ook heeft gen-Z humor er-
voor gezorgd dat sarcastische oprechtheid en post-ironie de vaandel zwaaien in ter-
men van mens tot mens in real time communicatie. Verder nog werkt dit 
lampshading in de hand op een manier waarop het effect niet altijd bereikt wordt 
want het onderscheid tussen grap en oprechtheid wordt steeds meer troebel. 
 
Amai alle communicatieproblemen op een stokje. Als ik nog lang verder schrijf, dan 
begrijp ik er zelf niks meer van en vervallen we misschien nog in jaren 50 absurdisme. 
Misschien is dat wel nog plezant want iemand vertelde me dit weekend dat ze mijn 
schrijfstijl intrigerend vond omdat ik eigenlijk helemaal niks heb verteld ook al staat 
er een aanzienlijke hoeveelheid woorden op papier. Bij deze zie ik het als een compli-
ment. Verder heb ik geen idee hoe lang dit artikel al is en of ik serieuze schrijf – of 
stijlfouten heb besloten te maken want ik ben dit artikel op mijn telefoon aan het tik-
ken zo ongeveer 20 uur na de groeideadline. Daarom rond ik af en gooi ik er nog en-
kele termen en woorden bij om over na te denken (of te googelen). God is dood, asser-
tiviteit is dood en leve het meta-modernisme! 
 
Stay hydrated schatjes 
Grts Thomas 
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Binario 

 
 
 

Sudoku 
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Woordzoeker 
 
Vind jij alle Toverpoort clubs? 
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• BARATLAS 
 
• CANARDBIZAR 
 
• CONFRATER 
 
• CONTRASTCLUB 
 
• COULISSEN 
 
• CUBA 
 
• DECADANCE 
 
• DELTA 
 
• LUXX 
 
• NICHE 
 
• PALLIETER 
 
• POINTFINAL 
 
• PORTER 
 
• PÈRETOTAL 
 
• ROCKCIRCUS 
 
• TAMTAM 
 
• THEPLACE 
 
• TKOFSCHIP 
 
• TWITCH 
 
• VAGANT 
 
• YUCCA 
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  WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN  

 

 
Neem je vergrootglas maar klaar, want deze maand valt er een excellente prijs te win-
nen. Onze boeren van Feest geven namelijk een ticket weg voor de volgende pavifuif!  
 
Verbind de nummertjes en kom erachter welke afbeelding erachter verstopt zit. 
Stuur zo snel mogelijk je antwoord naar ons (groei@boerekot.be) en wie weet is dit 
gratis ticket wel voor jou! 
 
Veel succes! 

WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN  
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Poesje(s) van de maand 
 
Who runs the world? POESJES 
Wat willen wij zien? POESJES 
 
De prijs van poesje(s) van de maand gaat naar *poezenbelletjesgeroffel* … 
Lottes poesjes Tuur (links) en Minnie (rechts)!      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij zelf ook een mooie, schattige, kale, behaarde of misschien wel een hele lelijke 
poes? Twijfel dan niet en stuur de jouwe door naar groei@boerekot.be! Wie weet 
komt jouw prachtige poesje wel in de volgende groei! 
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Return of the cook 
Groei 
 
Zoals jullie je wel nog herinneren allerliefste groeilezer, 
stond er vorige maand een baanbrekend artikel in de 
Groei. Hierin werd het fiasco besproken dat plaatsvond 
wanneer PJ een gerechhhje wou klaarmaken. Omdat 
Groei vindt dat iedereen een tweede kans verdient stel ik 
met trots ons nieuwe artikel voor: return of the cook! (Ja, 
ik weet het, leuke Star Wars reference hé?) 
 
Omdat tweede kansen niet per sé gemakkelijk hoeven te 
zijn vindt Groei het maar gepast dat we het een beetje uit-
dagend houden voor PJ. Daarom werd er een gerecht ge-
kozen en kreeg deze kookduts het recept en de ingrediën-
ten tot zijn beschikking.  

 
Omdat Antonia een beetje lui en skeer is, besloot ze naar de Lidl te 
gaan en een pakketje te kopen waar alle ingrediënten plus recept 
inzitten om een curry klaar te maken. Dit werd bij aankomst in de 
handen van PJ geduwd met de woorden: “Maak eten, kut”. 
 

Eenmaal aangekomen vloog PJ er onmiddellijk in. Hij scheurde de doos vol ingrediën-
ten open om te beseffen dat de paprika beschimmeld was! Volgens PJ wou Groei hem 
boycotten. Maar volgens Antonia suckt Lidl en is die schimmel wel nog logisch aange-
zien PJ een voetschimmel heeft.  
 
PJ besefte dat hij zich ging moeten herpakken en begon eraan. 1 min later mocht 
Groei het al horen: “Huh, hoe snijdt ge bloemkool?” Omdat Groei in een goede bui 
was, toonden ze hoe je roosjes kan snijden. PJ stond erop dat Antonia een rauwe kern 
proefde. Maar ew, da’s echt niet lekker en blijkbaar is dat normaal in West-
Vlaanderen?  
 
Het moet gezegd worden: de kookkunsten van PJ gaan 
erop vooruit. Dit is uiteraard wel door het toedoen van 
Groei, laten we eerlijk zijn, maar toch: er is progressie. 
Conclusie van dit literair hoogstaand artikel: liefde gaat 
door de maag. 
 
Groe(i)tjes en kissies 
Emily en Antonia 
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Brakheidsbarometer 
Groei 
 
Nu het academiejaar volop op gang is gekomen, en jullie allemaal al wat hebben uit-
gespookt (want knaldrang), is het tijd om eens te testen hoe brak jullie echt zijn. 
Voor elke vraag die je met ‘ja’ moet beantwoorden krijg je 1 brakheidspunt. Het punt 
telt uiteraard enkel als het dit academiejaar ge-
beurd is. Vergelijk met je vrienden en kom snel te 
weten wie de brakste is!  
 
 
O Ik ben al in contact gekomen met de politie 
 
O Ik heb al een boete gekregen 
 
O Ik heb al lessen geskipt 
 
O Ik ben al te laat binnengekomen in de les en 
iedereen staarde 
 
O Ik heb al geslapen tot de namiddag 
 
O Ik heb al zat in de les gezeten 
 
O Er heeft al iemand tijdens de les gezegd dat ik     
stink 
 
O Ik heb al gebarfd  
 
O Ik heb al gebarfd in mijn lavabo op kot en heb hem eigenhandig weer moeten leeg-
maken 
 
O Ik heb al gemuild 
 
O Ik heb al gemuild zonder zijn/haar naam te kennen 
 
O Ik heb al meerdere mensen gemuild op één avond 
 
O Ik heb al gebarfd en daarna gemuild 
 
O Ik ben al gevallen met de fiets 
 
O Ik heb al een nacht doorgebracht op andermans kot 
 
O Er heeft al iemand de nacht doorgebracht op mijn kot 
 
O Ik heb al met meerdere mensen samen geslapen in één week  
 
O Ik heb al een bootycall gedaan 
 
O Ik werd al gebootycalled 
 
O Ik heb al voor een gesloten deur gestaan nadat ik werd gebootycalled omdat hij/zij 
in slaap was gevallen 
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O Ik ben al naar de dokter gegaan denkende dat ik een nierziekte had opgelopen 
 
O Ik heb al 4 dagen geleefd zonder te douchen 
 
O Ik ben al, nadat een fuif gedaan was, verder gaan feesten in Toverpoort 
 
O Ik ben al meer dan 3 keer zat geweest in één week 
 
O Ik heb al veel te veel geld uitgegeven aan drank 
 
O Ik heb al meer geld uitgegeven aan drank dan aan eten 
 
O Mijn kotgenoten hebben al geklaagd wegens geluidsoverlast 
 
O Ik ben al in slaap gevallen tijdens de les 
 
O Ik ben al tijdens de pauze van een les weggegaan en niet meer teruggekeerd 
 
O Ik ben al in slaap gevallen op het toilet tijdens een feestje 
 
O Ik ben na het uitgaan al in slaap gevallen op kot, maar het was niet in mijn bed 
 
O Ik heb al op straat geslapen 
 
O Ik heb al Dafalgan moeten nemen tegen de hoofdpijn na een zware nacht 
 
O Ik ben mijn sleutels al verloren 
 
O Ik ben mijn fiets al kwijtgeraakt 
 
O Ik ben mijn fiets al kwijtgeraakt toen ik zat was, en heb hem na het uitgaan in niet-
nuchtere toestand random weer gevonden 
 
O Ik ben mijn portefeuille al kwijtgeraakt 
 
O  Ik heb al geürineerd op een plaats die daar niet voor bestemd was 
 
O  Ik heb al een week geen enkele les bijgewoond 
 
O Ik heb al een black-out gehad 
 
O Ik heb meerdere keren tijdens het uitgaan mijn volle beker laten vallen 
 
O Ik ben al wakker geworden in het ziekenhuis 
 
O Ik ben al thuisgekomen van het uitgaan terwijl mijn kotgenoot vertrok voor de les 
 
O Ik heb al ontbeten met de pizza/frieten van de dag ervoor 
 
O Ik heb nog steeds mijn cursussen niet opgehaald 
 
 

                                       /45 
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Liefste dagboek… 
Groei en kindjes 
 
Dagboek Tashi 
 
 
Maandag 17/10 
 
WTF letterlijk 
Dit is mijn dagboek. Welkom. 
Het is 3u51 ’s nachts en ik ben net in de straat van mijn kot toegekomen. Ik 
ben net in het midden van de straat wakker geworden omdat mijn buurman 
mij wakker maakte. Ik was in het midden van de straat aan het slapen blijk-
baar. 
 
 
 
Dinsdag 18/10 
 
Vandaag zijn we met z’n allen naar de VTK openingsfuif gegaan. Ik was su-
per mooi verkleed als minion, hoezo heb ik geen touche gehad bij één van 
die burgies? Doe normaal. 
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Woensdag 19/10 
 
Liefste dagboek, 
Vandaag ging ik naar de Beiaardcantus. Kobe Calis, één van mijn kopers, 
dronk zijn pintje iets te snel leeg waardoor hij gekotst heeft op mijn pull. 
Gelukkig heeft hij de brokjes zelf afgeveegd, wat een gentleman! Toen onze 
medeschachtjes onze bocca kwamen brengen beseften we jammer genoeg 
dat er geen vorken bij zaten, kwestie van wat cultuur op te doen door te 
eten met onze plakkerige bierhanden. Onze kopers besloten dan maar dat 
de brakke minion die dit heeft veroorzaakt vanaf nu door het leven zal gaan  
als paarse minion. Trouwens Oci is echt een lekker wijf x 
 
 
 
 
Donderdag 20/10 
 
Liefste dagboek, 
Morgen ben ik jarig! Geen betere manier om deze epische verkoopsweek af 
te sluiten! letsgoooooo 
 

 
 
 

Vrijdag 21/10 
 
Verjaardag gevierd. Katers worden erger met de leeftijd voel ik. Gekotst in 
een hoekje van de Toverpoort vannacht. 11 shotjes gedaan. Naar huis ge-
gaan met de taxi. Gekotst in mijn lavabo en 20 min in de douche onder stro-
mend water gezeten. Wakker geworden met m’n gsm die kwijt is 
(ondertussen gevonden, hij zat gewoon in mijn jas lol). In mijn bed gaan lig-
gen, gekotst in de wc. Hopelijk geen barf meer. 
Rijstwafels gegeten en weer uitgekotst bij Antonia en Octavie, 2 van mijn 
kopers. 
De kateractiviteit: minions schilderen op Octavie’s kiel met Stijn, Julien en 
Maxime. Het hielp gelukkig beter dan verwacht! Daarnaast was Antonia zo 
lief om frieten voor ons te gaan halen. Daarna was ik weer de oude.  
 
 
-Barfminion out 



 50 

 

 

Dagboek Stijn 
 
 
Zondag 16/10 
 
Liefste dagboek, 
Vandaag  kregen we te horen dat we heel de week zullen doorbrengen als 
Minions. We kwamen met onze kopers samen  in de Koepuur, en hebben al 
goed kennis gemaakt. We gaan een supertoffe week tegemoet! 
 
 
 
Maandag 17/10 
 
Vandaag zaten we voor het eerst verkleed in 
de les. Maar eerst een laagje verf op onze 
gezichtjes! Geverfd worden op de trappen 
van campus boekentoren, ‘t is toch raar ze. 
Iedereen keek en dacht er het zijne van. 
Maar hey, samen de les komen binnengewan-
deld in het geel geverfd schept toch wel een 
soort verbondenheid. 
‘s Avonds uitgaan, onze stemmen helemaal kapot staan schreeuwen met on-
ze zoete stemmetjes om die daarna weer goed te smeren met de nodige bier-
tje. Om erna nog door te sjezen naar Toverpoort, of ja, de Delta, want en-
kel ‘t beste voor ons he. Het shirtless dansen was wel een 
first voor mij, maar de vibe was er wel. 
 
 

 
Dinsdag 18/10 
 
Mechanica met Poelman om 8u30... 
Deze man is wel nog  best te appreciëren als je nog wat aan 
het ontnuchteren bent. 
‘s Avonds vlogen we er dan weer vollen bak in . Na een goeie 
pré raakten we nog net op tijd in de vooruit voor happy hour. 
Muziek was echt nice, Tijl z’n vechtkunsten daarentegen net 
wat minder :( 
Erna wel gewoon wat verder gevibed met de alien. 
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Woensdag 19/10 
 
Calculus om 8u30... 
Dit was een rustig dagje voor mij. Dagje recup.  
‘s Avonds zwemles gegeven en om de 2 min de vraag krijgen waarom mijn na-
gels fluogeel zijn… 
Wel een trieste dag zo zonder kopers of mede minions, en geen Beiaardcan-
tus voor mij dus. 
 
 
 
 
Donderdag  20/10 
 
Vannacht is Tashi jarig, dus ‘t wordt weer een dikke fiesta. 
Na een aantal halve liters bier en een glas prosecco zijn we 
weer ready om Toverpoort te gaan bestrijden, op zoek naar ie-
mand om Tashi haar bday kiss te geven. Maar met de mindset 
“alle jongens zijn lelijk” werd dat al snel moeilijk. En ook de 
daarop volgende barfjes hielpen niet… 
Ikzelf hield het wat deftiger en was gewoon aan het dansen tot ik iedereen 
voor de 200ste keer kwijt was en dat was dan ook mijn cue om door te gaan. 
 
 
 
 
Vrijdag 21/10 
Opstaan met het zalige nieuws dat de les niet doorgaat, veel beter dan dat 
wordt het niet. Rond de middag ben ik nog even het 
kot van 2 van mijn kopers gaan opruimen, waarna we 
nog even allemaal samen Oci’s kiel supermooi hebben 
beschilderd, zodat deze week voor altijd blijft door-
bestaan. 
En dan afscheid nemen, al is dit eigenlijk gewoon 
nog maar het begin van een super toffe vriendschap 
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Pieter-Jan 

Wat zijn je hobby’s? 
Breien, haken en genaaid worden 

 
Met welk dier zou je jezelf vergelijken? 
Een strontvlieg  
  
Wat maakt jou de ideale boerin? 
Ik heb zelf ook giga mommymilkers, dus kan ik eerst al bij mezelf oefenen voor ik 
naar de koeien ga.  
 
Hoe ziet jouw ideale date eruit? 
Samen een octopus dissecteren 
  
Wat zoek je in een relatie? 
Gehoorzaamheid en goeie bats 

 
Wat vind je aantrekkelijk aan een boer?  
Ik vind boeren alleen aantrekkelijk als ze er exact uitzien als daddy Christophe 
 
 

Boerin zoekt man 
Groei 
Groei, help je nu ook al mensen van straat? Ja 
dat klopt! Is er iets wat jullie niet kunnen? 
Nee. 
 
Na een eerste heel geslaagde editie van Boer 
zoekt vrouw is Groei weer helemaal paraat 
om een boerin van straat te helpen. Onze 
eerste boerin die een ventje zoekt is Octavie. 
We hebben haar een aantal belangrijke vra-
gen laten beantwoorden. Als jij, liefste lezer, 
het gevoel hebt van: wooooooooooooooow 
dit is mijn droomvrouw, mail dan naar 
groei@boerekot.be en wij brengen je met ple-
zier in contact met deze jonkvrouw. 
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Nog enkele dilemma’s 
Alles wat je eet is koud of je moet alles met je handen eten? 
Handen  
 
Altijd je teen stoten of altijd op je tong bijten? 
Jij die mij stoot  
 
Altijd natte sokken dragen of altijd nat ondergoed dragen? 
Mijn ondergoed is altijd al nat  
 
Nooit meer pizza of nooit meer frietjes? 
Nooit meer frietjes, ik zal wel aan jouw frikandel smikkelen  
 
Liever benen zo lang als vingers of vingers zo lang als benen? 
Het tweede, je weet zelf waarom ;) 

 
Nooit meer kussen of nooit meer seks? 
Heb ik nu allebei al niet :( 
 
Condoom of baby? 
Anaal  
 
Chlamydia of herpes? 
Gonorroe van men bestie 

 
Elke dag porno kijken samen met je ouders of elke dag porno kijken waarin je 
ouders de hoofdrol spelen? 
Samen met natuurlijk! Roze koek! Roze koek! 
Nvdr: Gadver, das blijkbaar witte boterham? 

 
Liever je lievelingskoe zelf slachten of zien geslacht worden door iemand an-
ders? 
Zelf, vind ik kinky  
 
Liever altijd klaarkomen na 3 seconden of nooit meer klaarkomen? 
Na 2 sec 
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De faculteitsquiz ligt ondertussen al in een ver verleden. Voor wie lager scoorde dan 
verwacht: Groei got your back! Train je brein samen met Erik van Looy en misschien 
weet jij zo de volgende faculteitsquiz de eerste plek wel te behalen! 
 

Vragenronde 
 
Wat is de echte naam van baby Yoda?  
A.     Grogu  
B.     Windu 
C.     Chewie 
 
Welk instrument speelt Emily (baby Groei)? 
A. Eufonium 
B. Fluit 
C.      Klarinet  
 
Welk dier wordt er ook wel een berglama genoemd? 
A. Alpaca  
B. Loïc 
C. Schaapkameel 
 
Hoe heet de zanger van U2? 
A. Bueno 
B. Bono  
C. Chris Martin 
 

In welk jaar werd het licht uitgevonden? 
A.      1879  
B.      1901 
C.      1912 
 

Groei 
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Puzzelronde 
 
Zoek de 3 verbanden! Er horen telkens 4 woorden bij elkaar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frieten  

 
 

Jan  

 
 

Fruit 

 
 

Spaans 

 
 

Wijn 

 
 

Stoofvlees  

 
 

Viandel  

 
 

Integralen  

 
 

Uitjes  
 

 
 

Poesjes  

 
 

Cursus  

 
 

Alcoholisch 

Antwoorden 
Vragenronde:  A,C, A, B, A 
Puzzelronde:  Julientje, calculus, sangria 
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Dearest groeireaders,  
 
Zoals elke maand sta ik weer paraat speciaal 
voor jullie om de laatste scandaleuze roddels 
uit het Boerenpaleis te verkondigen. Onze aller-
liefste hoogheden zijn zoals jullie wel al gewend 
zijn niet braaf geweest… 
 
De eerste roddel, waarvan ik nog de steeds de 
echtheid niet kan bevestigen, is dat de Burg-
graaf van puntje puntje puntje een seksueel 
overdraagbare ziekte zou hebben opgelopen 
tijdens onzedige feiten in de grootstad Leuven. 
Of hij deze aandoening reeds op andere deer-
nes heeft overgedragen is nog maar de vraag... 
 
Meerdere bronnen hebben mij op de hoogte 
gebracht over het suffe gedrag van één van de 
feestknapen… Tijdens het consumeren van net 
iets teveel groen brouwsel heeft hij in zijn seuti-
ge vingertje gesneden. “Kan gebeuren”, hoor ik 
u denken, dearest reader. Maar kan u zich voor-
stellen dat de andere feestknaap hiervoor de 
ziekenkoets heeft moeten contacteren met zijn 
postduif? Lijkbleek lag onze patiënt met zijn 
bloedende vingertje in de lucht.  
En alsof hij zichzelf nog niet genoeg ten schan-
de heeft gebracht, is onlangs ook nog gebleken 
dat deze knul nog steeds niet zindelijk is en af 
en toe nog in bed zou urineren… Welke deerne 
zou daar nu ooit naast willen wakker worden?
Mon dieu quelle honte! 
 
 
 
 

Er valt niet te zwijgen over onze feestknapen. 
Ze hebben echter beide te maken gekregen met 
lichamelijke mankementen. Onze tweede feest-
knaap zou gewenst hebben dat het slechts zijn 
vinger geweest was… Hij kreeg namelijk te ma-
ken met een enorme dosis huiduitslag. Geen 
voedselallergie, dearest readers, zelfs geen aller-
gische reactie op zijn koninklijke lakens… deze 
feestknaap zou teveel gerstenat geconsumeerd 
hebben. Zo brengt hij heel zijn familie ten 
schande. Nooit nog zal hij het ongemerkt bont 
kunnen maken op drinkgelegenheden zonder 
met een streng oog bekeken te worden.  
 
Nogmaals is mij iets ten ore gekomen uit het  
paleis der wiskundige geleerden. Ene dame zou 
namelijk een zwak hebben voor een bepaalde 
functie uit het Boerenpaleis. Onze burggraven 
van puntje puntje punjte zouden haar naar het 
schijnt wel kunnen behagen. Hopelijk voor haar 
werd zij verwend voor de Burggraaf zijn activi-
teiten in de andere stad... 
 
Ik heb recent ook kennis genomen met het feit 
dat de laatste onbevlekte  heer van het boeren-
paleis zijn reinheid heeft verloren. Mon dieu 
wat werd dat tijd!  Zijn bloedlijn liep bijna het 
gevaar te eindigen, maar niets is minder waar. 
Hij is er uiteindelijk toch in geslaagd de lakens 
te delen met een jonkvrouwe. En wat voor één! 
Niemand had ooit verwacht dat deze jongeheer 
in staat was zulke elite te versieren. 

Groei 
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De verbintenis tussen deze 2 heeft daarentegen 
niet iedereen onberoerd gelaten. Ik heb immers 
horen waaien in de gangen van het boerenpa-
leis dat de familie van de dame in kwestie niet 
echt gediend was met haar nieuwe aanwinst. Er 
vielen bijna gewonden, maar gelukkig is intus-
sen de rust wedergekeerd.  
 
En over de onschuldige knaap der fysieke in-
spanning… Mon dieu. Hij zou zijn maagzuur 
geledigd hebben op de arm van een knecht. 
Letterlijk en figuurlijk een schandvlek! Knecht, 
ben je al hersteld van deze traumatische ge-
beurtenis? 
 
Zijn jullie nu al onder de indruk? Ik heb jullie 
de meest onbetamelijke gebeurtenis nog niet 
eens verteld! Maar ik heb geen genade. Het be-
treft weer de Meester der financiën. Hij zou de 
nacht doorgebracht hebben met een deerne die 
in mijn vorige roddelsessie ook reeds vermeld 
werd. Na een avontuur met één van de drank-
dienaars heeft zij zich nu weten interageren 
met een man van hogere stand.  
 
 

Ik ben er nog niet volledig uit of het zijn 
goudstukken waren die haar gecharmeerd 
hebben, of zijn speciaal accent. Bij de jonk-
vrouw waar hij enkele dagen ervoor de nacht 
doorbracht bleek het alleszins eerder te nei-
gen naar het tweede. Al had zij toch  ook wel 
graag wat munten ontvangen in ruil voor het 
nuttigen van haar reinigingsplaats en zeep-
sop… 
 
Iemand heeft mij ook informatie verschaft 
over een bepaalde dame,  waarvan ik de naam 
nog even geheim wens te houden, intiem 
contact heeft gezocht met een knecht. Haar 
machtspositie én het leeftijdsverschil maakt 
deze acties uiterst ongepast en daarenboven 
zelfs strafbaar. Wegens verder onderzoek en 
lopende strafprocedure spreek ik me voorlo-
pig niet verder uit. Ik houd jullie op de hoog-
te.  
 
Yours truly, 
Boerinnetje Whistledown 
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Boeroscoop 
Welk verkeersbord ben jij? 
 

Schorpioen 23/10 - 21/11 
Glad wegdek 
Komende maand zal je 
merken dat je wat emo-
tioneel onstabiel bent. 
Pas dus op dat je niet 
uit de bocht vliegt op 
mentaal vlak. Gun jezelf wat rust en breng 
je omgeving op de hoogte als je in een 
dipje zit. Zo kan je heel wat botsingen ver-
mijden! 
 
 

Boogschutter 22/11 – 22/12 
Eenrichtingsverkeer 
In jouw ogen kan je nooit 
genoeg doen voor een 
ander. Dat is een mooie 
eigenschap, maar let er-
op dat er niet van je ge-
profiteerd wordt. Zijn er 
mensen die jij helpt, maar nooit iets te-
rugdoen? Ditchen die handel. Het leven is 
te kort voor one sided relationships! 
 
 

Steenbok 23/12 – 20/1 
Rotonde 
Jij bent duidelijk een ge-
woontebeest. Een vaste 
routine te hebben in het 
leven is geen schande, 
maar het is echt niet erg 
eens een andere bocht in te slaan. Probeer 
komende maand eens te ontsnappen aan 
je vaste paadje. Verandering van spijs doet 
eten!  
 
 
 

 
 

Waterman 21/12 – 19/2 
Verhoogde in-
richting 
Ik heb geen goed nieuws 
voor jou. Ik zou maar 
wat rustig aan doen als 
ik jou was, want zo da-
delijk zal er iets onver-
wachts op je pad komen. Hou je klaar 
voor een hobbelige periode in je tot nu 
toe nog rustige leventje. 
 
 

Vissen 20/2 – 20/3 
Stopbord 
Stop ermee. Stop met 
mensen irriteren, stop 
met aandacht zoeken en 
stop met de wijsneus uit 
te hangen. Het enige wat we jou nog wil-
len zien doen, is ademen. Je gedrag van de 
laatste tijd ergert zowat iedereen. Probeer 
je de komende tijd iets meer volwassen te 
gedragen aub. 
 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Speelstraat 
Je bent de laatste tijd 
erg opengebloeid. Je 
bent gegroeid op soci-
aal vlak na een lange 
periode van eenzaamheid. Zet deze trend 
verder en je zal zien dat het leven veel 
meer is dan presteren alleen. Ontspannen 
is minstens zo belangrijk! 
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   Stier 21/4 – 20/5 
Overstekend vee  
Jij bent een boer in 
hart en nieren. Pro-
beer je echter niet 24/7 
als een boer te gedra-
gen. Wat je in je stal 
uitspookt kies je maar 
zelf, maar tijdens een 
avondje uit is het aan 
te raden je boertige manieren even achter-
wegen te laten. Probeer dit eens en mis-
schien kan je zo wel een boerinnetje ver-
sieren/ voorkomen dat je boerinnetje je 
verlaat! 
 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 

Parkeren toegelaten 
Na een lange tijd hoppen 
van de ene partner naar de 
andere, is de tijd voor jou 
aangebroken om iets serieus 
te starten. Je hebt nu al ge-
noeg rondgefladderd! Het 
staat in de sterren geschre-
ven dat je weldra je partner voor het leven 
zal ontmoeten. Laat deze kans niet schie-
ten! 
 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Verboden terug te keren 
Het wordt tijd dat je het 
verleden achter je laat. 
Wanneer je gaat slapen 
gebeurt het vaak dat er 
zich cringe situaties in je 
hoofd opnieuw beginnen 
afspelen in HD kwaliteit. 
Mensen zijn je stomme stoten waarschijn-
lijk al lang vergeten, dus probeer in de 
toekomst de uit-knop van je brein te vin-
den! 

 

Leeuw 23/7 – 22/8 
Voorrang verlenen 
Een challenge voor jou 
komende maand: wat 
meer klaar staan voor je 
omgeving. Je zal zien 
hoeveel voldoening je 
haalt uit het helpen van 
een ander in plaats van jezelf steeds voor-
op te plaatsen. Niet dat we je egoïstisch 
willen noemen hoor! Of misschien een 
klein beetje… 
 
 

Maagd 23/8 – 22/9 
Vallende stenen 
Bereid je maar voor op 
een woelige maand. 
Sommige van je relaties 
zullen in de nabije toe-
komst flink in het ge-
drang komen. Er zullen er zelfs afbrokke-
len en voor eeuwig neerstorten in een die-
pe ravijn. Blijf echter niet bij de pakken 
zitten en probeer hier volwassen mee om 
te gaan. 
 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Oversteekplaats 

Jij bent goed bezig! Doe 
vooral zo verder. Omdat 
jij zo geliefd bent, gedra-
gen de meeste mensen 
zich joviaal naar jou toe 
en zouden ze je nooit 
overhoop durven rijden. Toch raad ik je 
aan geregeld nog eens links en rechts over 
je schouder te kijken, want wie weet zit er 
wel ergens een gevaar verscholen… 
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Katerblaast 
 

PJ in zijn slaap: “KASSA” 
 
Lodde: “Is geitenkaas veggie?” 
 
Ewout: " Ik ben Hitler in hart en nieren" 
 
Thomas: “Je veter is los.” 
Wolf: “Mijn broek ook!” 
 
Emily: “De dingen die ge zat in uw mond steekt zijn toch altijd het best?! “ 
 
Anna:  “Any hole is a goal” 
 
PJ: “Ik ben gecockblockt door chorizo.” 
 
Emily: “Beter oude koeien dan geen koe.” 
 
Toni, VU: “Hoe schrijf je koeien?”  
 
Justin over Tinder: “Premium of nie, je mulle kan je niet veranderen.” 
 
Toni: “Weetje waarom dat Vic mij een sigaret heeft genoemd?” 
PJ: “Omdat je wordt doorgegeven.” 
 
Wannes: “Hoe noemt dat nu weer wanneer je een toneeltje uitvoert op een podium?” 
Jarne: “Een toneel eigenlijk.” 
Wannes: “Ah ja inderdaad.” 
 
PJ over Antonia die een nieuw bed gaat kopen: 
“Waarom koopt Antonia enkel een bed en niet de matras?” 
“Omdat ze zelf een matras is.” 
 
Gaston: “Ik heb gebroekt in mijn pis.” 
 
PJ die een chemie mop maakt: 
“Welke chemische stof zou Antonia zijn?” 
“Antoniak omdat ze een basic bitch is.” 
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Joren die blijkbaar al enige tijd droog staat: 
“Ik ga een keer naar mijn condooms moeten kijken want ik denk dat die bijna gaan 
vervallen.” 
 
Op  de Beiaard: 
Iedereen: “Alle  vekken zijn homo’s!” 
Vikkie: “Interessant.” 
 
Yarine: “PJ, haal je instrument nekeer boven.”  *PJ maakt riem open* 
 
Lodde over haar satisfyer pro: “Da’s  het beste machien da er bestaat.” 
 
Op de faculteitsquiz:  
“Noem 3 sporten waar je kan smashen.” 
Dries: “Badminton, tennis en bedsport.” 
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Nog wa schone plaatjes... 
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