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Kalender
Datum
Elke maandag

Activiteit
Lopen rond de
watersportbaan

Waar?

Tijdstip

Gusb

19u30

Vrijdag 10 november

Galabal

Oude Vismijn

22u

Dinsdag 14 november

Faculteitsquiz

Feestzaal

19u

Donderdag 16 november

Consultancy event

Oehoe

19u30

Dinsdag 21 november

Bierbowling

Overpoort Bowl

18u

Vrijdag 24 november

Ereledenvat

Koe

19u

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!
Kijk ook zeker naar de sportkalender verderop!
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De praeses spreekt
Liefste lezers
Er zijn weer 3 weken voorbij en zo is het tijd voor een nieuwe groei. In de afgelopen
weken zijn er uiteraard allerlei activiteiten gebeurd die hier snel even worden
voorgesteld voor alle arme zielen die er niet bij konden zijn!
Week 4 startte zeer verscheiden met lopen rond de watersportbaan en verschillende
sportwedstrijden, terwijl op de faculteit een nieuw concept op de studenten werd
losgelaten. De eerste infosessie rond bierbrouwen werd gegeven aan alle
geïnteresseerden. Alle faculteiten die gelinkt zijn aan bio-ingenieurswetenschappen
gaan namelijk samen een wedstrijd aangaan om het beste bier te brouwen.
Binnenkort zullen deze projecten opgestart worden en kan het brouwen beginnen,
alleszins succes!
Na deze inleiding tot een competitief gebeuren, was het tijd om met elkaar te
verbroederen en dit voor de schachten op het Schachtenkonvent. Na de afgelopen
succesvolle schachten evenementen bereidde ik mij voor op een grote bende en ja
hoor ze waar weer met veel! De stress van de examens in januari en de moeilijke
practica wetenschappelijk programmeren waren nog in de verste verten niet te
merken! De pintjes stroomden vrolijk en ze leerden lied na lied zingen onder de
sturende hulp van enkele engelenstemmen binnen het praesidium. Het werd een
avond vol plezier waar slechts enkelen het einde liever aan hun voorbij lieten gaan.
De dag erop werden de kelen opnieuw op de proef gesteld op de 7de Beiaardcantus.
We waren met 60 trotse VLK’ers aanwezig op het Sint-Baafsplein en zongen de
longen uit ons lijf onder de prachtige begeleiding van de beiaardier in zijn
klokkentoren en de studentenfanfare.
Naast al deze zangmomenten verzorgden we ook het een en ander voor de
laatstejaars om hun te proberen voorbereiden op de enge bedrijfswereld na het
studentenleven. Verschillende bedrijven stelden zich voor in de bedrijfspresentaties
waarna je al de opties voor na het studeren voorgeschoteld kreeg op Update at
campus. Beide events waren een groot succes en hebben hopelijk samen met
de CV-training en feedback onze laatstejaars weer een stap dichter gebracht bij de
keuze die ze moeten maken op het einde van dit jaar. Na al deze presentaties was het
tijd om de dansmoves nog eens boven te halen. Op de allereerste swingles gingen 15
koppels voor het beste dans duo en werden de voorbereidingen getroffen om er een
geweldige danspartij van te maken op het nakende galabal. Ook Temptation Weiland
stond op de agenda die week en allemaal kwamen we verkleed naar deze beestige fuif
samen met de Vlaamse Biologische Kring of de Gentse biologen. Het was een feest dat
duurde tot in de vroege uren en de sfeer zat er goed in! Genoeg activiteiten voor de
leden, maar ook de ereleden werden niet vergeten. Zij genoten van een Ereledenvat,
vergezeld van een overvloed lekkere fancy hapjes en snacks.
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De kortste week van het jaar drong zich aan in week 6 waarin we toch 2 grote events
gepland hadden. Op halloween werd de eerste open cantus gegeven van het jaar met
het zeer creatieve thema: Gekke potten halloweencantus. Iedereen moest verkleed
komen en een gekke pot verzinnen om de schuimende pintjes uit te drinken. Er
kwamen naast onze eigen cantusliefhebbers dit keer ook zeer veel bezoekende
kringen naar onze faculteit om samen te griezelen. Om al die extra kilo’s die erbij
gekomen zijn door het bier er terug af te krijgen, was het IFT, het InterFacultair
Tornooi er om ons te helpen. Een hele dag sportcompetities (zie het artikel
van sport voor een uitgebreid verslag waarschijnlijk ...not! nvdr.) waar we de andere
kringen verbaasden met onze sportieve prestaties en verdiend de bronzen derde
plaats op het podium behaalden.
Bij deze is het eerder korte artikel gedaan aangezien de weken zijn voorbijgevlogen
voor ik het goed en wel doorhad! Ik heb nu al zin in de komende maand.
Groetjes van jullie senior!

Hier nog een foto van onze mooie wapperende vlag op de beiaardcantus die ik met
trots mocht dragen!
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De Vice predikt
Waar houdt de Vice zich zoal mee bezig, naast zuipen en feesten? Wat houdt die
kerel nu bezig dat hij op ’t einde van ’t jaar een diploma zou verdienen? Het korte
antwoord op deze vraag is: ’t onbetaalde slaafje spelen voor het gigabedrijf BASF,
maar dit kaderen in “wetenschappelijk onderzoek”.
Het antwoord op deze vraag is echter meer genuanceerd dan dat ik het hier laat
overkomen. Als je het hele verhaal erachter kent, is ’t best wel interessant. Ben je
totaal niet geïnteresseerd, no hurt feelings. Skip deze hele tekst en bezoek de laatste 2
genoemde websites eens. Voor hen die het wel interesseert, of die gewoon niets beters
te doen hebben, enjoy:
Mijn thesis kadert zich in een project van Interreg, een fonds dat geld uitgeeft om
regionale ontwikkeling te promoten. Het project heet IMPROVED (een afkorting voor
fancy woorden die jullie eerder zouden vervelen) en de ontwikkeling die het beoogt is
het zuiniger omspringen van zoet drinkbaar water door grote bedrijven. Aan dit
project werken 3 grote bedrijven mee, namelijk Yara, BASF en DOW, 3 van de
grootste waterverbruikende bedrijven van België en Nederland.
Beter omspringen met zoetwater kan door niet-drinkbaar water te gebruiken voor de
processen, of door hun eigen afvalstromen zo op te zuiveren dat deze kunnen
hergebruikt worden. Zo hoeven deze bedrijven veel minder zoet drinkbaar water te
vervuilen. Om slijtage aan hun apparatuur te vermijden, dient het gebruikte water
wel heel zuiver te zijn, zuiverder dan niet-drinkbaar water of afvalwater.
De bedrijven weten meestal wel wat er in het (niet-drinkbare) water zit dat ze willen
gebruiken voor hun processen, maar ze ontbreken de wetenschappelijke achtergrond
om te weten hoe ze die schadelijke componenten er moeten uithalen. Ze hebben ook
niet de apparatuur of de werkkrachten om hier onderzoek naar te verrichten, en dat is
waar ik in het plaatje kom.
Dr. Prof. Ir Arne Verliefde (“Arne” voor iedereen die hem tegenkomt) zet zich in om
samen met deze bedrijven onderzoek te doen. De Universiteit levert de werkkracht
(ik dus) om een heel semester labo-experimenten te doen om het water op te
zuiveren tot de nodige kwaliteit die de apparatuur niet meer schaadt. De bedrijven
sponsoren alle onkosten op laboschaal, en Interreg voorziet budget om een mobiele
pilootinstallatie te bouwen waarmee de laboproeven op grotere schaal kunnen
uitgevoerd worden. Deze pilootinstallatie is mobiel, omdat deze bij alle 3 de grote
bedrijven moet kunnen getest worden. Met de resultaten van deze pilootinstallatie
kan het bedrijf dan zelf de keuze maken om een zuiveringsinstallatie op industriële
schaal op te bouwen.
Het onderzoekstraject loopt drie jaar. In het eerste jaar wordt de mobiele installatie
ontworpen en gebouwd. De jaren erna worden gebruikt om verschillende
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technologische watervragen te behandelen door de installatie op locatie in te zetten.

Mijn thesis is dus het middelste balkje van deze figuur. Het voorbij jaar hield
(intussen Ir.) Paul Van Elslande (“mini” voor de vrienden) zich bezig met het
opzuiveren van water voor Yara en het bouwen van de pilootinstallatie. Ik ben in
september 2017 begonnen met m’n testen voor BASF, terwijl Paul (intussen als
wetenschappelijk medewerker aan onze faculteit) de pilootinstallatie opereert met
het water van Yara.
Na de eerste examenperiode zal de pilootinstallatie verplaatst worden naar BASF,
waar ik deze samen met Paul zal bedienen tot het einde van m’n thesisjaar.
Volgend jaar (2018-2019) zal ik opgevolgd worden door een nieuwe thesisstudent
(hoogstwaarschijnlijk iemand in de eerste master milieu, maar ik spreek me hier niet
over uit) die hetzelfde traject zal doorlopen met het water voor DOW.
Hoe het water wordt opgezuiverd is eerder specifiek, slaapwekkend voor de
gemiddelde Groeilezer en hoogstwaarschijnlijk confidentieel, maar dat zou ‘k nog
eens moeten navragen.
Wil je meer info over m’n thesis? Vraag maar raak!
Wil je meer info over het project? https://www.improvedwater.eu/
Wil je meer een foto van een groene koe zien? https://www.google.be/search?
q=groene+koe
Wil je een site om eindeloos tijd te verspillen? http://www.theuselessweb.com/
Peace out, Vice out.
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Achter de schermen in de resto
Cursus
Waar komen die broodjes vandaan?
Elke middag kunnen we genieten van een hele hoop verschillende broodjes, maar
waar komen ze vandaan? Wat gebeurt er in de resto wanneer niemand kijkt? Eerst
het slechte nieuws: Kathy verlaat ons voor drie weken… Maar dit zou geen groeiartikel zijn als er ook geen goed nieuws was! Voor de mensen die Kathy niet zo lang
kunnen missen, hebben wij hier nog wat extra informatie over onze favoriete kassamevrouw waar we allemaal ook al eens graag een praatje mee maken.
Kathy’s favoriete broodje is broodje Kathy, dat is een variatie op het hoevebroodje,
maar dan met cracotten zeer exclusief en spijtig genoeg (nog) geen echte menuoptie.
Jullie lievelingsbroodje blijkt Toscane te zijn.
De resto ontwaakt vroeg, zo vroeg dat op dat moment paviljoenfeestjes soms nog aan
de gang zijn. Er moet veel gebeuren: de eerste broodjes afbakken, toog aanvullen,
slaatjes maken, de koffiemachine installeren, de menu-tv’s programmeren… Dit alles
gebeurt met de radio luid natuurlijk. Om 7:30, wanneer vroege studenten beginnen
binnen te druppelen, neemt ons restoteam koffiepauze, dus kom ze maar niet zó
vroeg storen. Daarna regelt Kathy de bestellingen en bemant ze de kassa (opmerking:
drop je rosse muntjes niet aan de kassa, maar in de pot voor Music For Life. Je moet
niet proberen: 1 en 2 centjes worden niet aangenomen!)
Wanneer de studenten flink in de les zitten komt er ook een jobstudent (die niet flink
in de les zit maar wel flink in de resto) en bereidt Kathy zich voor op de stormloop
hongerige studenten. Om 11:15 begint die stormloop, vooral als er psychologie/
rechten/dierengeneeskunde etc. zitten. (opmerking: Kathy vindt bioingenieursstudenten toch de leukste studenten (duh))
Dan bemant Kathy de kassa tot 14:00, daarna maakt ze de bankzak , met alle centjes,
op haar bureau en zit haar werkdag er bijna op.
De resto op de Coupure bestaat al heel lang, langer dan Kathy zich kan herinneren.
Zelf werkte ze eerst op de resto in de cafetaria van de UZ. Ze keek niet enorm uit naar
een overplaatsing naar de Coupure, maar nu zou ze niet meer wegwillen. (opmerking:
Wat zou de resto zijn zonder Kathy!?) Ze werkt veel liever bij de broodjes dan bij het
warme eten, dat is veel saaier.
En voor de mensen die haar nog steeds te hard missen; ze gaat een acte de présence
geven op ons galabal op 10/11, kom dus zeker ook een fancy foto nemen samen met
haar! (En we hebben ook al horen waaien dat ze misschien komt meequizzen op
14/11…?)
Een laatste opmerking, iets wat iedereen altijd al wou weten: Is Epurse echt het
handigst? Volgens de tv’s wel, maar wat vindt Kathy? JA! Epurse is supeeeer handig!
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Hoe uitgaan als kotloze student in Gent?
Cultuur
Aaaaah het zalige studentenleven. De meeste studenten en afgestudeerden
beschrijven het als de beste tijd van je leven en de meesten blijven er dan ook zo lang
mogelijk van genieten, soms tot ergernis en faillissement van de ouders. Je kent het
gevoel wel, er is niets beter dan de vrijheid die een student geniet. Er is zo veel te
doen in Gent dat je soms al vette feestjes moet skippen om naar de nog vettigere te
gaan. Ik schets even een situatie: je hebt zin om eens goed uit te gaan en beslist om
naar die leuke paviljoenfuif te gaan of even de geliefde ovp te crashen (of beiden?). Je
nodigt je vrienden uit, zij hebben ook zin, het wordt weer eens een prachtavond. Je
spreekt af om 21u voor een schoon pré’ke, je hebt er al helemaal zin in. Nu ja de les is
gedaan om 17u30 en er is niets beter dan nog even chillen op kot voor de avond
begint. Je kan misschien zelfs nog wat werk verrichten, je hebt toch nog tijd genoeg.
Wacht… je hebt iets over het hoofd gezien… je hebt geen kot *dramatische muziek*.
“Waar gaat ge blijven slapen?”, vraagt moeder. Ja lap nog iets over het hoofd gezien.
Met het antwoord ‘ik zie wel nog’ is ze niet content. ‘Bij een vriendin’ is het enige
correcte antwoord in deze situatie. Pas op voor de mannelijke lezers onder jullie, voor
jullie is het juiste antwoord ‘Bij een vriend’, kwestie van je ouders geen valse hoop te
geven.
Waarschijnlijk had je het al door, ik ben een pendelaar. Ik ben er niet trots op, het is
een ziekte waarmee je leven moet. Het is zo wat de doodsteek voor je sociale leven.
Het leven van een pendelaar is niet gemakkelijk. Op en af naar Gent, de dagelijkse
sleur. Opstaan om 6u en om 19u weer thuis komen, als ge chance hebt. Wat deed ik
om mijn eerste jaar kotloze universiteit te overleven? Bij deze overhandig ik jullie
mijn levenswijsheid:
TIP 1: Maak vrienden
Je overleeft je kotloze studententijd niet zonder vrienden (een studententijd mèt kot
trouwens ook niet). Je vrienden zullen altijd hun dierbare kot openstellen voor jou.
Tenminste als je contact met deze vrienden onderhoudt. Twee weken niets van je
laten horen en hen vermijden in de les, zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat je
hun zetel als bed mag gebruiken.
TIP 2: Doseer je uitgangsleven.
Hoe minder je uitgaat, hoe minder koten je nodig hebt om te blijven slapen. Dit lijkt
een zeer nerdy oplossing, maar pas op, je nieuwgemaakte vrienden uit TIP 1 zullen het
appreciëren als je ze niet 3 keer per week vraagt om je onderdak te bieden, dan kan je
ze even goed nog betalen ook en dan wordt de vriendschap wat awkward. (Die eerste
W spreek je trouwens niet uit… #tijszegthetzofout)
TIP1bis: Maak vrienden die een kot hebben.
Even vergeten melden dat het nutteloos is als je nieuwe vrienden dus in hetzelfde
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schuitje zitten als jij.
TIP 3: Ken je grenzen.
Niemand wilt een zat emotioneel wijf, een agressieve dude of een kotsende miet
meenemen naar huis. Zorg er dus voor dat je ‘meeneembaar’ bent. Niet in de
pedofiele vorm van het woord, maar eerder in de ‘ik zou deze persoon wel nog eens
op mijn kot laten slapen’ vorm van het woord. Met andere woorden als ge niet kunt
zuipen, zuip dan niet. I learned it the hard way…
TIP 4: Ga uit tot je een trein of bus naar huis hebt.
Dit is DE klassieke oplossing voor kotloze studenten. Het grote nadeel hieraan is
natuurlijk dat je de volgende dag waarschijnlijk geen mens bent. Voor de mensen die
dus graag de binnenkant van de aula toch nog een paar keer per week willen zien,
verwijs ik je door naar TIP 7. Ook vinden ouders het soms heel raar om hun kind te
zien toestuiken als zij aan de ontbijttafel zitten. Again, I learned that the hard way…
Het grote voordeel aan deze tip is dat je heel gemakkelijk kan zeggen bij het uitgaan
‘dju, ik heb geen overnachting vannacht…’. Als je deze zin een paar keer herhaalt, heb
je 6/10 wel kans dat je bij iemand kan blijven maffen.
TIP 1bisbis: Maak vrienden die uitgaan.
Maak vrienden die even veel/hard uitgaan als jij. Met andere woorden, vermijd de
eerste 2 rijen in het auditorium. Aan de andere kant is het natuurlijk goed om
vrienden te hebben die amper uitgaan, zodat deze jou telkens een afkeurende blik
kunnen geven als je met je kater in de les zit of als ze je al 2 dagen niet gezien hebben.
Het geeft je en kleine steek van schuldgevoel die bij de meeste studenten toch de
eerste aanzet is tot het openen van hun cursussen.
TIP 5: Bedankinskes.
Vergeet zeker niet dat als je uiteindelijk een kot kunnen fixen hebt, je vriend(in) te
bedanken. Je kan daarbij gaan voor full on ontbijt op bed met een persoonlijke
serenade gebracht op je mondharmonica, maar het kan blijkbaar ook gemakkelijk
met een pint of twee in de Koe.
TIP 6: Het is oké om een kotenhoer te zijn.
Aanvaard je innerlijke kotenhoer. Omarm ze.
TIP 7: Vind een lief MET kot.
Eigenlijk mag je alle voorgaande tips vergeten, als je den dezen onthoudt. Het enige
wat je kan redden, is het vinden van een lief. Ik deed het, Jeroen deed het, en we
concluderen allebei dat dit de beste oplossing is. Bij een lief moet je je niet schuldig
voelen dat je blijft slapen, want ja des te meer je blijft slapen, en hoe verwoord ik dit
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nu het best, des te meer ‘plezier’ je samen kan hebben.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat je op zoek gaat naar een lief. Een aantal feestjes
die in het verleden naar verluid al succes geleverd hebben zijn VTK lentefuif,
Paashaas en Top 33. (die ‘Naar verluid’ ben ik inderdaad hihi xoxoxoxo). Probeer wel
iets slimmer te zijn dan mij en fix jezelf een lief in het begin van ’t jaar, niet pas in
april.
Lieve pendelaars, ik hoop dat jullie vanaf nu weten wat te doen in geval van kotloos
uitgaan. Dan wens ik jullie veel succes. Make me proud.
XOXO
CULTUUR LOVES YOU <3 <3 <3
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Michiel de Witte
Fouriers
Hey guys! Hier spreekt de meest mannelijke der fouriers opnieuw tot jullie. (Voor de
duidelijkheid: Jeroen. Neen, niet Ruben, niet Wim, Jeroen. Oké ik durf soms een
emotional little bitch zijn maar ik doe echt mijn best! *Klopt op z’n borst als een gorilla
in een vlaag van testosteron en alpha-profilering terwijl hij z’n penis op tafel legt om z’n
dominantie te uiten op de enige manier die telt* Euh.. niet impressed? Nja kijk, het is
nogal fris weet je… Nee echt! Ik zweer het! Normaal is hij groter! Echt waar… Nee echt…
echt… Echt w-w-w- *snif* echt waar… *Huilt in mannelijkheid* ).

In mijn laatste artikel, A hitchhikers guide through Ekkergem, heb ik me even kort
uitgesproken over de intro van Thuis. Ik kon het namelijk niet verkroppen dat deze
veranderd is van ‘Thuis is waar je heen wilt’ naar ‘Nergens beter dan Thuis!’. Goed, ik
heb mijn mening omtrent het veranderen van Vlaamse grondwetwaarden toen
duidelijk uit de doeken gedaan, maar het universum reageerde terug. Exact twee
dagen nadat mijn artikel gepubliceerd werd, liep ik namelijk voorbij de tv en om een
of andere onverklaarbare reden stond die te spelen op één, exact op het moment dat
Thuis ging beginnen. Dit is een situatie die zich normaal nooit voordoet. Enerzijds
omdat niemand van ons gezin ooit naar Thuis kijkt (we zijn nogal cringegevoelig),
anderzijds omdat ik ook gewoon nooit thuis ben op weekdagen. Duidelijk niet, want
toen ik net volledig hyped klaar stond om te haten op de versie van Peter Evrard en
Sofie van Moll die al sinds 2007 dagelijks door menig huiskamer raast, BEGINT ER
TOCH VERDOMME EEN GENERIEK TE SPELEN MET NOG EEN DERDE NIEUW
NUMMER DAT IK NIET EENS KENDE!! Blijkbaar heeft de VRT er al sinds 2014 zijn
plezier in om mij onbewust de duvel aan te doen door de begingeneriek veranderd te
hebben. “““tEr GElegEnHEid vAn dE 3500sTe aFlEveRInG”””. 3 jaar lang heb ik in een
leugen geleefd. 3 jaar lang leefde ik volgens de illusie dat ‘Thuis is waar je heen wilt’
voor iedereen de enige echte intro was, en ‘Nergens beter dan thuis’ slechts een slechte
nieuwkomer. Maar neen, al 3 jaar lang wordt het beste acteertalent van Vlaanderen
aangekondigd met NOG een nieuw nummer.
IK BEN VERDOMME EEN BELASTINGBETALENDE VLAMING DUS STUUR DIE
NIEUWE INTRO’S MAAR SAMEN MET DIE VLUCHTELINGEN, WALEN, ROMA’S,
NIEUWE FANTALOGO’S EN SOSSEN NAAR HET GAT WAAR ZE VANDAAN
KOMEN EN LAAT ONS GERUST!!! Kloteregering. Lap m’n trein zal wel weer te laat
zijn zeker? Klotesossen. (Ik betaal niet eens echt belastingen, hihi.)
Alsof dat nog niet genoeg was heb ik als kers op de taart twee dagen geleden een
nieuwe ontdekking gedaan. Het zou de VTM weer niet zijn om de VRT op een brakke
manier na te doen, dus nu gaan ze toch wel niet DE INTRO VAN FAMILIE OOK
VERANDEREN ZEKER!!????? Wanneer gaat het nu eens gedaan zijn met de man in de
petstraat te pesten en te treiteren!!??? Met alle Chinezen maar niet met de
Vlamingezen zenne! Wij Vlamingen zijn wel degelijk een strijdlustig volk! Julius
Caesar himself heeft gezegd dat de Belgen de dapperste zijn, en daarbovenop hebben
we toch maar mooi de guldensporenslag gewonnen in 1302! En we hebben ook… euh…
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lekkere wafels! Dus gelukkig kwamen enkele trouwe familiekijkers zoals het van echte
Vlamingen verwacht wordt samen op facebook om zich te verzetten tegen deze
tirannieën en wanpraktijken. Namen zijn gecensureerd om deze nobele strijders te
beschermen tegen de Thuishooligans. Aleja, semi-gecensureerd, ik ben vergeten
kijken in de reacties zelf en ga dat nu echt niet meer aanpassen.

Ma bon, nu we toch over Thuis bezig zijn. De plek waar ik me echt thuis voel is niet in
een aftandse ikeazetel starend naar een vierderangs soapserie op een overpriced
gigantische full-option mega HD flatscreen terwijl mama onderbroeken strijkt en je
broer en zus ruzie maken over wiens beurt het is om op de IPad aka virtuele babysit
te mogen spelen. (Ter verduidelijking, zo beeld ik me gewoon de gemiddelde Thuis& Familie-kijkende huiskamer in op een standaard avond in de week. Wees niet
beschaamd voor eventuele herkenbaarheid, je bent gewoon Vlaming. Leve 1302! Schild
en vriend bitch!)
Nee ja, ik voel me thuis op 3 plaatsen. In m’n ouderlijk huis, op m’n kot en… op de
faculteit.
Natuurlijk ligt dit voor een deel aan het feit dat ik er quasi woon, les of niet. Chillen in
de binnentuin, shitten in de Villa, feesten in het Paviljoen… Alles wat je nodig hebt
voor een fantastische en onproductieve dag! Op ieder punt van de dag kom je wel
iemand tegen om een babbeltje mee te slaan! En zo niet, ga dan op de stoeltjesrij in
de binnentuin zitten en neem die kat op je schoot.
Nu wordt een aanzienlijk deel van wat onze faculteit verheft tot een thuiswaardige
plek, verklaard door de figuren die er rond lopen. Zo hebben we ons moedertje Kathy
aan de broodjes, papa Bernard De Baets (zeg nu zelf dames, who’s your daddy?), Tante
Jeanine en je zatte nonkel Wim Soetaert die er ieder familiefeest een sport van maakt
om overal een ongepaste mop tussen te krijgen. Dan is er nog je veel oudere neef
Matthias die zijn haarstijl van 15 jaar geleden niet kan loslaten (Sorry professor, maar
het wordt nu toch echt dhooghe tijd om die piekskes te laten gaan - de redactie gaat hier
niet mee akkoord, nvdr.), je seniele grootvader Dirkske die af en toe eens komt eten (Je
kan er niet echt goed meer mee praten but he’s part of the family so yeah…) en niet te
vergeten: JE HEBT HIER EFFECTIEF EEN KAT DIE OP JE SCHOOT KOMT ZITTEN!!
Je deelt je thuis met honderden mensen, maar voelt desondanks altijd wie er thuis
hoort en wie niet. “Hmm… de oestrogeenconcentraties voelen verdacht hoog aan
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vandaag… En de kledij van die groep is ook verdacht… Ja lap, psychologie zit hier weer.
GA TERUG NAAR DE DUNANT WAAR GE VANDAAN KOMT EN LAAT DE ECHTE
BIO-INGENIEURS MET RUST STOMME VREEMDELINGEN!!”
Nu is er een figuur die zo aanzienlijk meehelpt aan het thuisgevoel, zonder dat je de
mogelijkheid hebt om hem in een familiaal hokje te plaatsen. Ik heb het natuurlijk
over Michiel de Witte. Zijn invloed is net zoals zijn aanwezigheid vrij subtiel, maar o
wee, de vogels in de binnentuin zouden niet langer fluiten mocht Michiel er niet zijn.
Hij is zowat het teletubbiezonnetje die de madeliefjes en witte klaver (FUCK YEAH
RHIZOBIUM BITCHHH!) doet bloeien in onze frisbeeënde binnentuin.

Want iedereen weet, zodra je een alien ziet op een paviljoenfuif wordt het een zalig
feestje.
De meest mannelijke fourier out!
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Sensueel met PBR
PBR
Emotionaliteit en sensualiteit. Het ene heeft betrekking op je gevoelens, het andere
op je zintuigen. Wat is dit? Waarom ervaren we het? Hoe moeten we ermee om? Vele
vragen die waarschijnlijk oprijzen bij jullie, maar niet getreurd. Wij, het PBR team,
zullen jullie in deze Groei en de komende oplage in het reine brengen met deze
woorden.
De focus ligt allereerst op de sensualiteit. Het lichamelijke. Het zintuigelijke.
Sensualiteit draait niet louter om verleiding en seksueel getinte onderwerpen, het
draait in essentie om genot. De streling van jouw zintuigen. De ochtendgeur van het
Paviljoentje na een wilde feestnacht bijvoorbeeld. Dat bonkende gevoel in je blauwe
armen en stramme benen na die sensuele val met je fiets. Of misschien geniet jij wel
meer van die lekkere ochtendadem vermengd met enkele resten alcohol?
STOP.
Dit zijn natuurlijk niet de prikkels die wij onze lezers willen bijbrengen. Dergelijke
zaken behoren eerder tot het feestteam, we verwijzen jullie daarvoor graag door naar
hen.
“Waar gaan we het dan wel over hebben?” hoor ik jullie vragen. Een goede vraag. We
gaan dieper in op die geuren en kleuren van de plantentuin en de herfstval, op het
gezang van de vogels, op de geur van chemicaliën, op de lichaamsgeur en het parfum
van die wulpse deerne of van die stoere adonis en vooral op die wulpse deerne en
stoere adonis zelf. Oh ja, jullie dachten misschien dat dit een artikel over letterlijke
bloemetjes en bijtjes was, maar daar zat je fout. We gaan dieper in op het
spreekwoordelijke. Voor de andere onderwerpen stellen we voor dat je eens test welke
geur, kleur, uitzicht, … jou positief prikkelen. Houd deze zaken ten alle tijden dicht
bij je voor een goed humeur.
Om tot de kern van de zaak te komen: HOE BEN JIJ ZELF NU SENSUEEL?
Sensualiteit betekent eerst en vooral zelfkennis. Waar geniet jij van? Vind je het
aangenaam om je collega speels in de ogen te kijken terwijl je op een balpen bijt? Of
doet dit je eerder wat sletterig voelen? Het draait dus in eerste instantie om je eigen
genot. Maar opgelet! Een fout die beginnelingen zeer vaak maken is ervan uitgaan dat
het louter om zichzelf draait. Dit egocentrisme wordt allerminst geapprecieerd of
getolereerd. Bio-ingenieurs (en andere lezers) staan gekend om hun altruïsme; trek
dit dus zeker door in je sensualiteit! En geef toe: andere mensen tegelijkertijd plezier
brengen, zorgt voor een veel intensere genotbeleving dan je egoïstische zelfbehagen.
Probeer dus zeker in je alledaagse leven eens te kijken wat jij aangenaam vindt om te
doen én om mensen te zien doen. Is het sensueel iemand met een lagere stem
begroeten, vergezeld van een knipoog? Of is het toch dat sensuele balpen bijten?
Misschien eerder het sensueel noteren van de docent op het krijtbord? De sensuele
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manier waarop die jongedame haar lange haren “à la Garnier” naar achteren werpt (of
die adonis voor de langharige bonken onder ons)? Of hoe hij/zij sensueel in dat bruin
broodje Toscane bijt, terwijl het witte vet van de ham, voorzien van rode pesto,
langzaam de mond binnengetrokken en verorberd wordt? Is het die goed voorziene
en sensuele buste in dat galabalkleed? Die sensuele contrapost houding? Of toch
eerder dat nimmer sluiten van de mond?
Oneindig veel mogelijkheden kunnen opgesomd worden! Zo zien jullie maar, lezers,
in contact staan met je sensualiteit vergt niet veel. En het biedt zoveel voordelen! Niet
alleen de vrijgezellen onder ons, maar ook zij in een relatie. Er is weinig nog
aantrekkelijker dan dat zelfzekere lief dat je na een lange dag en lekkere maaltijd
verleidt. Bovendien gaat sensualiteit, zoals hierboven beschreven, veel verder dan
enkel de seksuele lusten. In harmonie zijn met je sensualiteit werkt dus
blikverruimend.
PBR out!
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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 hebben we gekozen voor een lekkere klassieker: ‘Quiche Lorraine’ (Voor
zij die dit niet kennen: quiche met spek en prei)
Ingrediënten voor 4 personen:
1 vel bladerdeeg (kant-en-klaar)
1 preistengel
200 g spekblokjes
200 g geraspte kaas
4 eieren
1 ui

200 ml room
boter
nootmuskaat
peper
zout

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°C. Haal het bladerdeeg uit de verpakking en bekleed er
een bakvorm mee. (Je gebruikt best een ronde en niet al te hoge bakvorm)
Prik met een vork enkele gaatjes in het bladerdeeg. (De gaatjes zorgen er voor dat het
bladerdeeg niet te veel omhoog komt tijdens het bakken)
Pel en snipper de ui fijn. Spoel de prei en snij in reepjes. Verhit boter in de pan en
stoof de ui aan samen met de prei. Laat afkoelen.
Bak de spekblokjes goudbruin in een pan zonder vetstof en laat uitlekken op
keukenpapier. Spek is al vettig genoeg en hoeft dus geen boter.
Kluts de eieren los met de room. Breng op smaak met een snuifje nootmuskaat, peper
en zout.

Verdeel de spekblokjes en de groenten over het bladerdeeg in de bakvorm en schenk
het mengsel van eitjes en room er over. Werk af met de geraspte kaas.
Schuif de quiche 20 tot 25 minuten in de voorverwarmde oven tot de bodem mooi
lichtbruin is en de vulling gestold is. Laat afkoelen op een rooster.
Smakelijk!!! Penning out!
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Wereldgeschiedenis: de nietjesmachine
Sport
Dit academiejaar gaan we met sport opzoek naar de geschiedenis achter objecten die u
vanzelfsprekend acht. In deze tweede Groei staan we stil bij de nietjesmachine.
Kent u het probleem? Een hoop papieren hebben en deze niet eenvoudig kunnen
samenhouden? Nee, inderdaad niet nee, verwend stukske bio-ingenieur. Weet je wie
wel? Ik hoor u al denken: “de arme kindjes in Afrika?” Maar nee, vandaag gaat het niet
over hen. Wel over Koning Louis de 15e.

Kijk mijn vriend, nu hoor ik u weeral denken: “wat heeft die man te maken met een
nietjesmachine?” Awel, onze Louis had het eerste gekende nietjesmachine. In de 15e
eeuw werd er namelijk steeds meer op papier gezet. En hoewel papieren in een map
horen is een nietje ook wel handig. Dat wist zelfs de koning.
Net zoals de koning zijn park niet wil delen, wou onze Louis ook zijn
nietjesmachientje niet delen. Als gevolg was het wachten tot 1867, toen kreeg ene
George McGill een patent in de Verenigde Staten voor een klein machientje dat een
nietje in het papier stak.
Nu hoor ik u al voor de derde keer denken: “ha, maar dan zijn we er, het nietje zit in
het blad. Einde verhaal toch?” Awel mijn vriend, we zijn er nog niet helemaal. Als het
nietje in het blad zit steken er namelijk nog 2 stukjes van het nietje uit die moeten
gebogen worden.
De jaren daarop werden door verschillende mensen andere types bedacht. Maar in
1877, tien jaar later, was het zover. Witte rook uit de schoorsteen van George McGill,
hij had een nietjesmachine uitgevonden die tegelijk een nietje in het papier stak en de
pootjes omboog.
2 jaar later ontving onze held McGill dan het patent voor de eerste nietjesmachine die
commercieel succesvol was. Het ding woog meer dan een kilo maar het werkte.
Maar de echte moderne nietjesmachine ontwikkelen, dat gebeurde pas in de tweede
wereldoorlog. In 1941 kwam de nietjesmachine op de markt die men kan openplooien
om nietjes in planken te schieten. Bovendien was het aambeeld (dat plakkaatje op uw
nietjesmachine dat nietjes plooit) verstelbaar. Hierdoor kan men die nietjes ook naar
buiten plooien. Zo zijn de nietjes makkelijk te verwijderen.
Haal je nietjesmachine dus maar uit de schuif en zet ze prominent op de kast tussen
moeders mooiste vazen. 150 Jaar geschiedenis verdient meer dan een stoffige schuif.
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Stapler (28/9/2017)

18

De komst van de Zeevolken
PR Intern
Ken je dat gevoel wanneer je op Wikipedia iets kleins opzoekt omdat je geen zin hebt
om domme vragen op de facebookgroep van je jaar te stellen, je wilt namelijk niet
“that guy” zijn, en je een halfuur later plots de slag om Stalingrad aan het herdenken
bent? Een browsetocht doorheen Wikipedia kan je leren dat onze geschiedenis zo
veel meer is dan Julius Caesar, de Guldensporenslag en de baard van koning Leopold
II.
Een zo’n vrij onbekende maar belangrijke ontwikkeling in onze geschiedenis speelde
zich af in het oostelijke Middellandse Zeegebied in de 13de en 12de eeuw voor
Christus. Verschillende beschavingen waren in bloei. Het Hettitische Koninkrijk
strekte zich uit van het huidige Syrië tot de Westelijke kust van het huidige Turkije.
In het Zfuiden grensde dit koninkrijk met het welvarende Nieuwe Rijk van de
Egyptenaren, geregeerd door Ramses III. De Kassietische beschaving strekte zich uit
van Babylon tot Ur (in het huidige Irak) en de Myceense beschaving omvatte het
grootste deel van het huidige Griekenland. Deze beschavingen vormden destijds
samen het centrum van de internationale handel. Gigantische monumenten werden
gebouwd, grootsteden werden groter, handel werd met steeds onbekendere volkeren
gedreven.
Plots liep het mis. Om het in de woorden van historicus Robert Drews te
stellen: “Binnen een periode van 40 tot 50 jaar werd elke significante stad in het
Oostelijke Middellandse Zeegebied vernietigd, waarvan vele nooit meer bewoond
zouden worden.”
Het rijk der Hittieten en de beschaving van de Kassieten geraakten volledig in verval.
Haast elke stad tussen Pylos (in het huidige Griekenland) en Gaza (dezelfde Gaza als
vandaag) werd van de kaart geveegd. Hongersnood heerste over dit deel van de
wereld. Deze gebeurtenissen zouden het begin aankondigen van de “Duistere
eeuwen”, ook wel “Griekse middeleeuwen” genoemd, een periode van haast geen
culturele vooruitgang. Wat door sommige historici beschreven wordt als “De grootste
ramp in de oudheid, erger zelfs dan de val van het West-Romeinse Rijk” had voor een
geruime tijd geen verklaring.
In 1855 was de Fransman Emmanuel de Rougé enkele hiërogliefen aan het vertalen die
het leven van Ramses III beschreven, toen hij op een vreemde vermelding van een
invasie door “volkeren van de zee” stuitte. Het duurde tot 1990 vooraleer historici
vermoedden dat deze Zeevolken aan de basis lagen van al die vernietigingen in de
12de eeuw. Zij zouden via de zee talloze steden vernietigen, om zich dan op
verschillende plaatsen te vestigen. De Zeevolken voerden dus niet louter militaire
operaties uit, maar zochten ook vruchtbare landen om zich vervolgens te vestigen.
Het Egyptische Rijk versloeg als enige de Zeevolken, onder leiding van Ramses III,
waardoor Egypte vrijwel volledig gespaard bleef van de ravage.

19

Veel is er nog steeds niet geweten over de Zeevolken. Ze zouden een alliantie van
verschillende zeevarende volkeren zijn, waaronder de Filistijnen (zie: Bijbel), maar
hun precieze oorsprong kent men nog steeds niet. Ik denk dat het aliens waren.
PR Intern owt

Figuur 1: Afbeelding van Ramses III die de Zeevolken verslaat
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Waarom paviljoen-themafuiven de beste zijn
Paviljoenbeheerder
Het paviljoentje, alom gekend als het feestkot, het cantuskot, het schurftkot… HET
PAVILJOEN! Al vele jaren doorstaat het vette feestjes, maar van al die vette feestjes,
zijn de vetste feestjes toch de themafuiven (zoals vorige week: Temptationweiland
Jippiejajeeej, ik hoop dat je er was, want het was fantastisch!)!
In het zeldzame geval dat je onder een steen leeft en nog nooit een voet in het
paviljoen hebt gezet, heb ik speciaal voor JOU, een lijstje neergepend om je te
overtuigen toch eens binnen te wandelen in het magische land van het Paviljoen!
1) Eerst en vooral, die knotsgekke fuiven vinden plaats in het Paviljoen (was misschien
al duidelijk af te leiden uit de naam en de inleiding...), de grootste toplocatie die er
bestaat (oké nu ben ik een beetje aan het overdrijven, laat ons zeggen één van de
grootste toplocaties die er bestaan :p).
2) Jongens in bloot bovenlijf awawoeeee
( = wolvengehuil), ja Milan ik heb het
over jou!
(Chris jij staat er ook leuk op hoor! :p En
laten we dan nog maar zwijgen over Sarah
en Frits (rechterkant v/d foto))
3) Pinten aan een euro, meer hebben we
toch niet nodig! (eventueel ook nog
wereldvrede)
4) Ge kent dat gevoel wel: ge staat buiten uw babbelke te slaan tegen een
erasmusstudent uit Berlijn in een iets te dronken toestand. En je zegt “Nondedju! Ik e
een hongerke!” (de erasmusstudent kijkt je vragend aan, je herhaalt “I’m hungary!”,
resultaat: je bent hongarije.) Geen zorgen lieve paviljoenganger, voor elk probleem is
er een oplossing, want voor elk hongerke
is er een snackske!
5) Michiel verkleed als alien is een
absolute meerwaarde aan de avond hihi!
(Zo’n cutie kan niet anders dan van een
buitenaardse planeet afkomstig zijn)
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En nog zoveel meer. (Ja ik kan zo dingen blijven opsommen, het moet nog leuk
blijven ook he :p )

(Bertjan is een loser, grtn!) (beeld u in dat het zo het laatste prentje van een suske en
wiske is, kenjet)
Toedels en tot de volgende
Jullie PAVILJOENbeheerder
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Je bent pas een echte bio-ingenieur als...
Michiel Merckx
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Je uren hebt staan staren naar de stenencollectie van prof van Meirvenne.
Je minstens één keer hebt gedacht hoe je de oehoe zou kunnen stelen.
Je onder je voeten gekregen hebt als je driehoekige plantencellen tekende.
Je kokhalsneigingen kreeg bij het opensnijden van de Rattus norvegicus.
Je de binnentuinkat geaaid hebt.
Je alle programma’s van neveneffecten gezien en van buiten geleerd hebt.
Je nog liever sterft dan de spaghetti op woensdag te moeten missen.
Je een petekindje gehad hebt.
Je meer tijd hebt verdaan met wachten dan met werken tijdens de practica.
Je een frietje bent gaan steken terwijl uw PCR aan het werken was.
Je vloeiend West-Vlaams kan op het einde van uw opleiding.
Je in de binnentuin geplast hebt.
Je al eens klavers hebt geplukt in de binnentuin.
Je op reis gaat en Willem Waegeman meeneemt. (ik ga op reis en ik neem
mee…)
Je een liedje hebt gedraaid op de jukebox van de Koepuur.
Je een permanent slaaptekort hebt.
Je als trouwe groeilezer deze lijst doorneemt.
Je een crush hebt gehad op een welbepaalde assistent.
Je, na de terugtrekking van Guido, weigerde om voor de nieuwe rector te
stemmen.
Je de titel ‘boer’ met trots draagt.
Je water uit de Coupure hebt moeten scheppen om de één of andere bizarre
reden.
Je een haat-liefde relatie hebt met eduroam.
Onkruid in de berm geen vage groene plek meer is, maar je alle soorten onkruid
kent.
Je over letterlijk elk vak mopjes opzoekt.
Je gsm vol staat met foto’s van stenen, planten, opengesneden dieren,…
Je ooit hebt overwogen om op de laatste rij van de oehoe te slapen.
Je je afvraagt waarom er nooit feestjes zijn in de feestzaal.
Je ooit een boom hebt moeten voorstellen.
Je ooit hebt liggen zonnen in de binnentuin.
Je stiekem je plateau niet opgeruimd hebt in de resto.
Je al hebt overwogen om met een boot/kajak/kano/cruiseschip naar de les te
komen.




































Je al eens (bijna) iets in brand hebt gestoken met een bunsenbrander.
Je de zotste thesisideeën hebt, los van ethische grenzen.
Je je hele familie hebt ingeschakeld voor je herbarium.
Je bijna een computer kapot hebt gemaakt omdat je een error kreeg in matlab,
R,…
Je stiekem lichtjes jaloers bent op Dirk Reheul zijn sandalen.
Je in zakjes aarde zit te voelen voor je examen.
Cathy je favoriete restobediende is.
Je feestjes int paviljoentje de allerbeste vindt.
Je Marc van Meirvenne in een zandgroeve hebt zien plassen.
Je weet wat uterusmelk is
Je op zondag uw pintjes in de Koe gaat drinken.
Je bang bent van serresla op een winterochtend.
Je ooit een babbeltje met Kathy hebt geslagen.
Dirk Reheul de opa is die je nooit had.
Tant Jeannine de tante is die je nooit had.
Je met een frisbee gooit in de binnentuin.
Je een plantenwinkel niet zomaar voorbij kan wandelen.
Je alle haltes van tram 4 kent tussen Gent Sint-Pieters en de Theresianenlaan.
Je een herbarium hebt moeten maken van 50 PLANTEN PER PERSOON.
Je op Vanbesien gezeten hebt.
Je cel & gen studeert. (#TRIGGERED)
Ekkergem uw city is.
Een bodem niet zomaar een bodem is, een boom niet zomaar een boom is en
een chemisch stofje niet zomaar een chemisch stofje is.
Je viermaal na elkaar kan klaarkomen op mais. (Biowetenschappen kan het maar
driemaal…)
Je Auschwitz enkel maar bezoekt omwille van zijn biodiversiteit.
Je weet waar Nick zijn lint is.
Je het direct ziet wanneer de Oehoe gevuld is met mensen die geen bio-irbuddies zijn.
Je zonder schaamte je fiets midden op de baan plaatst.
Je wordt getriggerd door de paaltjes, ookal heb je er niet direct last van.
Je af en toe in de wind de stem van Ronnie Viaene een racistische mop hoort
maken.
Je weet waar op de faculteit de Ginkgo biloba staat (los de beste boom ooit).
Je weet waarom de kastanjeboom op de faculteit elk jaar opnieuw te vroeg zijn
bladeren verliest, maar dit best ok is.
Je letterlijk over koetjes en kalfjes praat.
De vroege lentewarmte, gevolgd door een periode van koude, waardoor de appel
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- en perenbomen in gevaar zijn een algemeen onderwerp wordt bij vrienden.
Je bepaalde mensen enorm hebt zitten spammen om dingen die typerend zijn
voor een niet nader genoemde richting en deze in een mooie lijst gegoten hebt.
Je je diploma hebt behaald.
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Goed gezien met tante Jorien
Avocado’s
Lieve, lieve lezers. Wat een prachtige ogen smullen hier van deze
pagina! Met die bloedmooie neuronen die de signalen naar de
hersenen geleiden, de ongelofelijke grijze massa die op zijn beurt mijn
hersenspinsels verteert. Welgekomen! Moesten jullie zich toevallig in
een existentiële crisis bevinden, vergeet dan niet wat voor een
evolutionair hoogstandje jullie zijn.
Bon, om het dagelijkse lijden toch wat aangenamer te maken, heb ik alweer een
schitterende tip voor jullie klaar!
Iedereen die graag kookt, of gewoon graag eet, herkent zich in het volgende courante
geworstel wel: Je wil graag eens iets eten en graag iets van groentjes om die frietjes en
pizza te compenseren, maar toch “low effort”, we gaan toch geen paddenstoelen zitten
kuisen zeker en ja courgetten hoe moet dat nu weer en spinazie is zo afzetterij als dat
krimpt en sla en tomaten zijn zo rauw. Broccoli en bloemkool hoe ga ik dat ooit snijden
en wat is een aubergine nu al weer ... oh avocado’s ahja goed idee!
Maar... Hoe kan je nu een perfect rijpe avocado uit de massa selecteren? De leugen
van de “eetklaar” stickers teistert de winkelrekken... een concept dat de stickerklevers
wel heel erg ruim nemen.
Wel, om jullie te helpen zijn hier enkele duidelijke criteria opgesomd:
1. De kleur
Waar onrijpe avocado’s er eerder groenbruin uitzien en overrijpe avocado’s
donkerbruingroen, dient een eetklare avocado er bruingroen uit te zien, liefst met een
matte glans. Dit wordt geïllustreerd op volgende (zwartwit ja ik weet het, maar het
gaat om het concept he) foto’s:

Alhoewel volgens andere bronnen de kleur soms misleidend kan zijn. Daarom hier
alvast een goede truc: leg vier avocado’s naast elkaar en neem de derde in de rij.
Haters zullen hier misschien spreken van willekeur, maar ik noem het liever een
“subjectieve pseudoberedeneerde gok”.
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2. De zachtheid
Voor al wie moeite heeft met het rijke bruingroene kleurenpalet is er het tweede
criterium, de zachtheid van het vruchtvlees. Een rijpe avocado is “redelijk zacht”,
terwijl een slechte avocado als “te zacht” of “te hard” bestempeld wordt.
Aangezien de kleurselectie door critici als te intuïtief kan gezien worden, is het
uitermate van belang om de malsheid van het vruchtvlees te controleren. Hierbij is
het cruciaal om steeds zo objectief mogelijk subjectief te zijn, natuurlijk. De
zachtheid van de avocado wordt geïllustreerd op volgende figuur, waarbij het dus
duidelijk is, natuurlijk.

Een truc hierbij is om terug de derde avocado te nemen. Haters zullen hier misschien
spreken van “gezever”, maar ik noem het liever “scheepsrecht”.
3. Het steeltje, aka “het poepenolleke”
Voor zij die niet bedeeld zijn met de ogen en de tastzin van een avocadospotter, geen
nood. Het derde criterium, dat zich op het steeltje van de avocado baseert, is zeer
laagdrempelig.
Het komt er dus op aan om het steeltje van de avocadovrucht te verwijderen en te
kijken (mijn excuses, je hebt dus wel de ogen nodig) naar de kleur van de holte. Is dit
bruin, dan is de avocado overrijp. Is het eerder lichtgeel of groen of lichtbruin ofzo
enzo, dan is de avocado eetklaar! Krijg je het steeltje er niet uit? Laat de avocado nog
enkele dagen op kamertemperatuur liggen. En dan... uhm ja. Het probleem is dus dat
je dit maar éénmaal kan doen. En dat je dit dus ook niet in de winkel “lijk ne zot” kan
zitten testen. En dat het ook niet altijd even duidelijk is.
Toch een kleine truc: haal het steeltje van de derde avocado er uit en gooi het van
avocado-frustratie op de grond. Het helpt je misschien niet bij de keuze, maar
alleszins wel bij het onder controle houden van je emoties.
Ziezo, liefste lezer!
Zoals je wel gemerkt hebt is de gemiddelde Belg niet gezegend met het gevoel en de
ogen om een rijpe avocado the kiezen. Dus fuck it. En trouw met een Mexicaan(se).
Heb jij nog een goede levenshak die je graag met de mede-bio-ingenieurs wil delen?
Aarzel niet om hem door te sturen naar groei@boerekot.be en wie weet win je een
prijs! Wie weet ook niet. Maar ‘t is maar het proberen waard, en hoop doet leven hé.
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Gegroet Groei-lezer, het is weer tijd voor het meest avontuurlijke segment van dit
boekje! Doet IAESTE nog steeds geen belletje rinkelen? Heb je in de vorige boekjes
niet op ons segmentje gelet? Heb je ons gemist op de infosessie over studeren in het
buitenland? Of ben je ondertussen alweer vergeten wat wij eigenlijk doen? Geen
probleem, hier komt nog eens een korte samenvatting.
IAESTE is een internationale organisatie, actief in meer dan 80 landen wereldwijd
(van Afrika tot in Amerika, maar zelfs daar nog ver voorbij!). Ons doel is om zo veel
mogelijk studenten de kans te geven om in het buitenland op stage te gaan, zodat ze
kunnen ervaren hoe het leven ver van de vertrouwde schoolbanken er echt aan toe
gaat. Zoals jullie wel al vermoeden is IAESTE dus ook actief in Gent, wat concreet
betekent dat meerdere Groei-lezers komende zomer ergens op stage zullen zijn in het
buitenland en daar een onvergetelijke ervaring zullen beleven. Wie weet ben jij wel
een van hen?

Getuigenissen
Om jullie al wat warm te maken laten we twee mensen aan het woord die afgelopen
zomer op IAESTE-stage zijn geweest:

Jana Dupont, Bioscience Engineering, Brazil:
My fear for the unknown before my departure is completely washed
away by a strong desire to return to the colorful country of Brazil
with its beautiful nature, kind people, delicious food and the embracing warmth of the sun! This internship really broadened my
view on the world and I really feel like discovering more of this
beautiful earth and its treasures! Up to my next adventure!
Leander Wasiak, Electromechanical Engineering Technology, Slovakia:
I wanted to go on an internship ever since I heard of it in my first year of university.
Since I was in my final bachelor it was time to go for it. Seeing that Erasmus had no fun
destinations for my field of study, I had to look elsewhere. And that is how I discovered IAESTE. The
internship was a treasure trove of experience both
work related and life related. I am very glad I went
on this adventure and I will try to go on another internship next year. If you are looking for a destination for your internship and like nature and hiking,
I can recommend Slovakia with all my heart.
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IAESTE Info Event
Wil jij net zoals Jana en Leander deze zomer op stage in het buitenland? Kom dan
zeker naar onze infoavond en kom alles te weten over hoe jij je droomstage kan
vinden. Verder staan er ook getuigenissen op het programma, en kunnen jullie
achteraf gezellig een praatje slaan met ons op de receptie, waar we eventuele vragen
beantwoorden en mogelijke twijfels wegnemen.
Waar?
Campus Boekentoren (Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent), Auditorium A
Wanneer? Woensdag 29 november 2017 om 19u30

IAESTE QUIZ
Voor degenen die het avontuur liever iets dichter bij huis zoeken, ook daar hebben
wij een oplossing voor. Vergeet de slimste mens ter wereld, quizzen is een teamsport
waar mooie prijzen aan verbonden moeten zijn! Heb jij een team waar Erik Van Looy
spontaan van begint te zweten? Is jouw vijfkoppig elftal al volop bezig met
encyclopedieën te verslinden? Of hebben jij en je vrienden gewoon zin in een
entertainende quiz-avond? Dan is de jaarlijkse quiz van IAESTE Gent iets voor jou!
Aangezien de quiz plaatsvindt in jullie boerekot verwachten we veel
enthousiastelingen en zoals het bij voetbal gaat: de verwachtingen bij een
thuiswedstrijd liggen altijd wat hoger! Inschrijvingen gaan open op 07/11/'17 om 20:00
stipt, via de VTK-website (www.vtk.ugent.be). 36 teams kunnen meestrijden om de
titel, vol is vol (Je hoeft geen lid te zijn van VTK om je in te schrijven, je moet enkel
een account aanmaken). Eens de inschrijvingen open gaan kan je op het
facebookevenement (‘IAESTE Quiz’) terecht voor de directe link naar de
inschrijvingspagina.
Waar?
Campus Coupure, Blok A, Feestzaal (A0.041)
Wanneer? Woensdag 22 november 2017 om 19u30
Kostprijs? €4 p.p. (4 of 5 personen per team, cash betalen aan de deur)

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

Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’

Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar
iaeste@vtk.ugent.be
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Tips over plantjes en
vele aanverwantjes
Met boer BJ
Blijkbaar waren er heel wat mensen die m’n artikel in de vorige editie wel konden
smaken, dus bij deze wordt mijn artikel een wederkerende rubriek!!! *applaus*
Ficus carica
Deze week in de aanbieding: de vijg of Ficus carica. Iedereen kent ze wel uit de winkel
of uit verwerkte producten, maar eigenlijk kan je ook gewoon vijgen in je eigen tuin
kweken!
De naam Ficus carica bestaat uit twee Latijnse woorden (thx captain obvious). Ficus
betekent gezwel, carica verwijst naar een regio in Turkije, m.a.w. de Carische vijg.
Turkije en het volledige Middellandse Zeegebied zijn dan ook het oorsprongsgebied
van de vijgenboom.

Afbeelding 1: Typische blad -en vruchtdelen van de vijg
Vandaag zijn er al meer dan 750 vijgenrassen bekend, maar alleen een beperkte groep
geeft vijgen die onder ons klimaat elke zomer rijp worden. De grootste vereiste
daarbij is dat de vijgenboom een plaats krijgt waar hij over genoeg warmte en zon
beschikt.
De vijgenboom is zoals de meeste vruchtdragende fruitsoorten ontstaan uit een
kruising van verschillende wilde soorten. Bij de vijg is dat van o.a. Ficus pseudo32

carica, Ficus palmata, Ficus afghanistana,… Het feit of het een struik of een boom zal
zijn is afhankelijk van zijn afkomst. De bladeren van een vijgenboom vertonen een
enorme morfologische diversiteit naargelang het ras, gaande van kleine gelobde
bladeren tot enorme diepgaand gesneden bladeren.
In de warme gebieden geeft de vijgenboom twee keer per jaar vruchten. In België
oogst men in de zomer de vruchten die in de herfst worden gevormd en die zich in
het voorjaar ontwikkelden.
De vijgenboom is een zonneminnende soort, die in ons klimaat, de warmste en de
meest zonrijke plaats vereist, om zo tegen de winter zijn hout afgehard te krijgen en
om zijn vruchten te kunnen rijpen. Op een ideale wijze tegen een zuidermuur
geplant, zal hij elk jaar vruchten van uitstekende kwaliteit produceren en bepaalde
soorten zullen zelfs een tweede oogst aan het einde van de zomer geven.
Lichte bodems, enigszins kalk, goed gedraineerd, rijk aan mineralen en voedselarm
worden aangeraden. In een dergelijke bodem is zijn groei langzamer, maar zijn hout
steviger en tijdig verhout om zich tegen onze winters te beschermen.
Zoals voor de andere soorten vruchten uit het Middellandse Zeegebied, moet de
bodem onder de plant naakt blijven zodat de donkere grond 's nachts de opgeslagen
zonnewarmte terug vrijgeeft. De bodem moet eveneens droog blijven aan de
oppervlakte, hetgeen zich op een natuurlijke wijze voordoet aan de voet van een
muur die gericht is op het zuiden. Een lang aanhoudende hoge grondwaterspiegel kan
in de wintermaanden voor nefaste gevolgen zorgen.
Vijgenbomen worden in pot verkocht en dus kunnen deze in alle seizoenen, buiten de
periodes van grote vorst geplant worden. Men dient de kluit gedurende 24 uur in het
water onderdompelen zodat deze bij het aanplanten goed aanslaat. Met een
doorweekte kluit zal de plant niet snel gaan uitdrogen door eventuele drogere grond
waarin de plant wordt uitgeplant.
Bij het snoeien verwijdert men het dode hout en worden nog takken weggesnoeid om
de plant in zijn vorm te houden. Snoeien gebeurt best vanaf eind november tot
januari als alle bladeren zijn afgevallen en de sapstroom is stilgevallen. Te laat snoeien
kan de vijgenstruik doen bloeden. Bloeden betekent dat de holle takken een wit
melksap afscheiden dat irriterend kan zijn voor handen en ogen. Als men te veel
takken wegsnoeit zal de plant zeer veel nieuwe lange takken vormen die in de winter
zullen afsterven.

Een vijgenboom is gemakkelijk te stekken door één- of tweejarige takjes zonder
bloemen of vruchten van ongeveer vijfentwintig centimeter enkele dagen in een glas
water te zetten. Wanneer er wortels verschijnen, plant men de takjes bij een
temperatuur van 20 °C in goede potgrond met 1/3 klei. Andere methoden van
vermeerdering zijn: laag groeiende takken afleggen; een bundel stekken voor
driekwart ingraven en oppotten zodra ze aanslaan; stekken in vochtig krantenpapier
gewikkeld in een doorzichtige plastic zak op een zonnige plek leggen en na circa een
maand oppotten als ze wortels krijgen.
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In het Middellandse Zeegebied worden de bloemen bestoven door een zeer klein
vijgenwespje. Onze streken zijn echter te koud voor deze. Om toch vijgen in ons
klimaat te telen hebben de kwekers parthenocarpe soorten ontwikkeld. Parthenocarp
wil zeggen dat de planten vruchten ontwikkelen zonder dat er een bevruchting
plaatsvindt, een maagdelijke vruchtzetting. Een voordeel van deze maagdelijke
vruchtzetting is dat deze variëteiten vrij zijn van pitten.
Enkele variëteiten die geschikt zijn voor het Belgisch klimaat:
Brown Turkey
Zelfbestuivende, goede winterharde struik. Ficus carica ‘Brown Turkey’ is het
populairste ras vanwege de regelmatige grote oogst met grote vijgen. In uitzonderlijk
warme jaren kan hij drie oogsten per jaar geven.
Hardy Chicago
Amerikaans uitzonderlijk winterhard ras. Na een zeer strenge winter waar de
temperatuur tot -42° in Chicago daalde is deze variëteit de enige die vanuit de grond
terug uitschoot in de lente en die in september van hetzelfde jaar rijpe vruchten
opbrachten. De variëteit is zeer geschikt voor streken waar de winters zeer streng zijn
en waar de gewone vijgenboom niet kan overleven.
Rouge de Bordeaux
Een kleine vijgenboom die in een kuip kan worden behouden (ideaal voor een terras,
een balkon of een kleine tuin). Vruchten kunnen geoogst worden in september.
Tot zover deze bloemlezing over de vijgenboom. Voor de mensen met een grote tuin,
zoek een goed beschutte muur met veel zon en plant er een vijgenboompje. Na enkele
jaren zal je versteld staan van hoeveel vruchten de plant kan dragen en dat in ons
toch niet altijd even warme klimaat. Voor de studenten zonder grote tuin, maar met
een zonneterras of een balkon op het appartement met redelijk wat zon, ga naar een
tuincentrum en koop een vijgenboompje voor in pot. Geef de vijg in de zomer elke
dag een gieter water zodat de plant goed vochtig is, maar ook goed gedraineerd. Zelfs
in pot zal de vijgenboom je verrassen met vele lekkere vruchtjes!
Grts boer BJ

34

35

Confessions of a Faggot
Geschreven door een homo
Er bestaan twee soorten mensen (ofja, straight kerels; sorry girls, ga wat kruistochten
over vrouwenrechten of het artikel van penning lezen ofzo) op deze wereld: mensen die
wel eens denken “hmm, hoe zou homoseks voelen? Zou ik het nice vinden? Wacht…
Waar de fuck denk ik zelfs aan? Stop met erover nadenken, stop met erover nadenken…
Shit, betekent dit dat ik gay ben?” en leugenaars. Om deze gedachte te helpen verdrijven,
geef ik hier enkele anonieme struggles van het homo-zijn.
Laten we eens de spits rustig afbijten met een zeer pittige fuck you aan iedereen die
mij ooit ‘Gay Best Friend’ genoemd heeft. Ik ken je nog maar 2 uur en nu vlieg je al
met je zatte botten in mijn armen enkel door mijn eerlijk antwoord op je vraag “BEN
JIJ HOWMOW?” Dit is iets waar je zeker niet naar moet uitkijken als je ooit twijfelt
aan het homoleven aannemen. Ik noem mensen toch ook niet ‘Scheelkijkende Best
Friend’ of ‘3-keer-fysica-4-moeten-meepakken Best Friend’. Ja, doet pijn eh? Wel je
vooroordelen en kortzichtigheid ook dus fok off (ma love you eeeeeh).
Een grote problematiek aan het homo-zijn, is dat je nooit écht een geslachtsgelijke
kan appreciëren of haten om zijn uiterlijk. Stel dit voorbeeld: je bent homo en je loopt
op straat. Plots uit het niks passeert er een kerel met een superstrak bovenlijf met
kotjes waarvan je niet eens wist dat ze in die hoeveelheid kwamen. Supernice toch?
Neen het is niet nice, op geen enkel vlak! Ik leg je even uit waarom: als hetero zou jij
iets hebben van “omg stop eens met showen en doe kleren aan, wtf”. Wel, wij zitten
ook met die gedachte. Meng die gedachte met “oke maar hij is best wel lekker” en dan
zit je met de grootste tweestrijd sinds de Koude Oorlog, en dat recht tussen je twee
oren.
Echte homovrienden kan je ook niet hebben. Bij het uitgaan durft men wel eens jagen
op jongens, en als er dan geen afspraken gemaakt worden, kan je best friend plots je
worst enemy worden. Het is een balans tussen beste vriend waaraan je alles vertrouwt
en dikke concurrentie. Als je allebei dan wat vlees op je bord wil, is het survival of the
fittest.
Over vlees op je bord gesproken! Iedereen blijft maar zeuren over “Amai, mijn
vriendin heeft haar regels. Moet best fijn zijn voor jullie om altijd seks te kunnen
hebben”. Wel, laat ik je even eraan herinneren dat wij met een vrachtwagen proberen
te spookrijden door een zeer smalle eenrichtingsverkeerstunnel die daarbij ook wel
eens durft onder water liggen. De term rode vlag vind ik veel aangenamer dan bruine
vlag, just sayin’.
Over seks gesproken. Sorry hoor, maar sommigen van ons houden nu eenmaal niet
van de booty, en houden het dus op voorspel en soft seks. Hetero’s zullen nooit
kunnen vatten dat dit eigenlijk ook seks is voor ons, met grote conflicten tot gevolg!
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OVERGANG: we worden ook wel eens allemaal over dezelfde kam geschoren.
Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt “oh, ben jij homo? Ik heb een vriend en die is ook
homo! Ik zal je voorstellen,” krijg je waarschijnlijk de standaard uhm-bitch-ik-heb-jehulp-niet-nodig-reactie van je andersgeaarde vriend. Laat ik je even zeggen dat we
daar niet allemaal zo over denken en dat je dat zeker mag vragen. We denken er niet
allemaal zo over en als ze zo triggeren over die vraag, moeten ze maar elders gaan
wenen. Do you, boo, do you!!!
Schuif bier maar ook meteen aan de kant als je homo bent. De helft van alle mensen
die je ooit zullen trakteren veronderstellen gewoon dat je het niet lust en geven dan
maar iets anders zoals wijn of kriek (*zeer agressieve kotsgeluiden*) ofzo (een kleine
fractie geeft ook wel eens een rougeke. Tegen deze fractie zeg ik: noem mij maar gay
best friend! Wat? Hypocriet? Komaan, we hebben het hier wel over rougekes! Ik haat
stereotypes en zo maar waar rook is…).
In de geschiedenis zijn dingen ook vaak nadelig geweest voor ons. Niet om de
slachtofferkaart op tafel te smijten, maar wij zijn ook met beduidende hoeveelheid
vergast geweest in WOII. Waar is ons Israël? Niet alleen vroeger waren er problemen.
Door recente activiteiten wordt onze geaardheid gebruikt als een stom excuus om
fucked up dingen goed te praten (thanks, Kevin Spacey, schone kaart gesmeten (snap
je hem? Want hij speelt in House of Cards? Als je niet lacht, klaag ik u aan voor
homofobie)).
Reken daar nog eens bij dat een deel van de wereld ons uit de weg wil ruimen en je
zal geen twee keer meer denken aan lullen in je reet.
Bye, Felicia
Praesidiumhomo (haha das grappig want het kan letterlijk iedereen zijn van ons
praesidium)
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De hypothetische verhalen van
Hypothetische Henk
Ward Van Belle
Welkom in de hypothetische wereld van Henk waar alles hypothetisch is en we dus
zoals in een echte wiskundige hypothese alles aan elkaar gelijk kunnen stellen. En dat
enkel en alleen zodat het leven aangenamer voor ons zou zijn. Dit is de superkracht
van Hypothetische Henk, een beroepswiskundige die in het alledaagse leven een prof
is, maar soms ook niet.

Maar dus, technisch gezien hebben alle hieropvolgende verhalen nooit
plaatsgevonden, aangezien alles hypothetisch is in de wereld van Henk maar laten we
even stellen dat 1 = vals en 0 = waar en alles wat dus hypothetisch is niet hypothetisch
is in de wereld van Hypothetische Henk.
Volg je nog? Indien je antwoord ook maar in de verste verte op ja leek scroll dan
vooral door met uw ogen naar de volgende zin!
Het was het begin van een hypothetisch prachtige dag en Henk stond op uit zijn bed
en stapte de trap af, hij stelde even dat pizza een gezond ontbijt was en at het met
veel plezier op. (O ja, had ik al gezegd dat je je superkrachten niet altijd voor het
goeie doel moet gebruiken?)

Tot plots de steen die naast zijn deur lag begon te trillen. Hij had die steen namelijk
gelijk gesteld aan de allernieuwste smartphone want dat spaart natuurlijk ook weer
wat geld. Hij nam op en hoorde een lage basstem aan de andere kant van de lijn. De
basstem begon te spreken maar Henk was redelijk seksueel gefrusteerd die ochtend
dus stelde hij de basstem snel gelijk aan de meest sexy vrouwenstem ooit en luisterde
met veel genot verder naar wat de man (of is het nu dan hypothetisch een vrouw?) te
zeggen had.
De stem begon al hijgend te spreken en sprak de volgende ontzettend sensuele
woorden uit: “WAAR ZIT JIJ????”
Henk moest direct zijn stelling aanpassen aangezien hij duidelijk niet zou kunnen
fantaseren op dit gesprek en begon aandachtig te luisteren naar de man.
“HENK WAAR ZIT JIJ?!?” brulde de man verder. Henk had natuurlijk geen flauw
benul over wat de man bedoelde dus stelde hij onwetendheid = kennis en herinnerde
hij zich plots dat hij eigenlijk een befaamde superheld was en die dag had toegestemd
om de bewaking van de Beiaardcantus op zich te nemen. Hypothetische Henk brulde
terug in zijn beste Frans, want Henk vond Frans nu eenmaal sexy, “OKEE GEEN
STRESS IK KOM ERAAN”.
Hij sprong in zijn auto stelde een muur gelijk aan een straat en reed in vogelvlucht
door alle huizen heen naar het Sint-Baafsplein. Eenmaal toegekomen werd aan Henk
uitgelegd wat hij precies moest doen en begon hij met werken. Zoals u waarschijnlijk
wel al had verwacht vond Henk het bewaken van de Beiaardcantus maar wat saai, dus
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stelde hij deze zorgeloze dag gelijk aan een apocalyptisch evenement en zorgde er zo
voor dat King Kong opeens verscheen rond de kerktoren van de Sint-Baafskathedraal.
Iedere aanwezige raakte in paniek en begon als een koe zonder kop rond te lopen.
(Schrijversnota: ik gebruik hier liever geen kip omdat ik dit verhaal liefst zo
genderneutraal mogelijk wil houden)
Henk vond het maar normaal dat aangezien hij deze chaos had veroorzaakt, hij het
ook moest oplossen. Dus begon superheld Henk met het volgende.
Hij stelde iedereen hypothetisch gerust en begon King Kong uit te dagen tot een duel.
King Kong brulde terug dat hij Hypothetische Henk in alles kon verslaan dus mocht
Henk het spel kiezen dat ze gingen spelen. Daarom daagde Henk King Kong uit tot
een legendarisch spelletje bierpong. Want in bierpong was Henk nu eenmaal een pro.
Henk en King Kong namen plaats in het midden van de beiaardcantus en begonnen
aan hun spelletje bierpong. Al snel werd duidelijk dat King Kong enkel
gefermenteerde bananen gewoon was en helemaal niet tegen de drank kon, bijgevolg
lag hij na enkele ad fundums al snel op de grond.
Henk had de Beiaardcantus gered en King Kong werd afgevoerd naar de Zoo van
Gent, ook wel beter gekend als de lokalen van de VDK. Als bedanking mocht
Hypothetische Henk voor de rest van de cantus cantor zijn dus hief hij het glas begon
met een prosit, omdat hij wel zin had in een pintje. Hij stelde de ad libidum gelijk aan
een ad fundum. Zo verplichtte hij iedereen tot de verorbering van dat gerstennat.
Uren van plezier later zag Henk dat iedereen zich in hogere sferen begon te begeven
en het tijd was om naar huis te gaan dus sloot hij de cantus af met een feestelijke
“owie iszat”(lees: io vivat) en viel hij ter plekke in slaap. Natuurlijk om genante
momenten te voorkomen stelde Henk nog snel het Sint-Baafsplein gelijk aan zijn bed.
Op deze manier zou de politie hem niet lastig vallen in zijn slaap wegens openbaar
dronkenschap en zou hij prachtig kunnen verder dromen. Natuurlijk, tot hij weer zou
moeten beginnen aan een hypothetisch legendarisch verhaal.
Tot dan een hypothetische
genderneutraal zijn!)

vaarwel

mijn

hypothetische

vriend(in)

(altijd

Ward VB out
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Doemsdagscenario’s: Global Warming/
Overheating
Tom Smets
Even de situatie schetsen, in 2013 is voor het eerst de Noordwest-passage terug in
gebruik genomen. De Noordwest-passage is een waterroute die de Atlantische en de
Stille Oceaan verbindt in het noorden van Canada en ten noorden van Alaska (zie
afbeelding) en wordt als alternatief gezien voor het Panama-kanaal. Deze route is
enkel mogelijk als de waterstraten tussen de Canadese eilanden ijsvrij blijven, sinds
2013 is dit het geval en China plant momenteel een waterroute om zo de Oostkust van
Amerika en West-Europa te bereiken.

Wetenschappers zijn het er over eens dat de Noordpool voor het einde van de 21ste
eeuw wel eens ‘ijsvrij’ zou kunnen zijn en met “ijsvrij” wordt hier minder dan 1
miljoen km² bedoeld. Waarom die 1 miljoen km² als grens? Omdat er dan genoeg
open zee is om vaarroutes open te stellen, olie/gas platformen te bouwen. Dan is het
pakijs niet groot genoeg voor onder andere de ijsbeerpopulatie te ondersteunen. En
zodra de permafrost begint te ontdooien krijgen we een exponentiele stijging van de
atmosferische CO2-concentratie.
Maar vandaag wil ik het hebben over iets wat vaak over het hoofd gezien wordt als
men het heeft over global warming, niet het stijgen van de zeespiegel of de in kracht
toegenomen stormen. Vandaag gaan we het hebben over het effect van de
temperatuursstijging op de populatiespreiding van de mensen.
Zodra de temperaturen in de steden in de tropen ondraaglijk worden gaan we één van
de grootste menselijke migraties, zo niet zelfs de grootste migratie ooit meemaken.
Momenteel kon ik maar één model vinden dat deze migratie in kaart brengt. Het
model was geschreven om de migratie van dieren en planten in kaart te brengen,
maar is daarna aangepast aan migratiegedrag van mensen. Met assumpties dat
mensen zouden migreren totdat ze op een plaats aankomen die dezelfde
temperaturen heeft als de plaats waarvan ze migreren.
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Volgens dit model zou 12,5% van de wereldbevolking 1000 km verder noordwaarts
trekken en 33,3% 500 km. Zo’n gigantische instroom van mensen zou resulteren in
competitie op het vlak van grondstoffen, grotere verspreiding van infectieziekten en
algemene ongerustheid en zelfs oorlog tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met
andere woorden, de migratiecrisis waar we de voorbije jaren mee te maken hebben
gekregen is niets vergeleken met wat we dan zouden meemaken.
Uw kritische reporter signing off.
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Avontuur in Schotland
Reistips met Helena
Schotland heeft een magisch, ruig en stormachtig imago. De rollende heuvels, de
diepe meren en de historische kastelen geven het land ook een fantastisch uitzicht.
Het is niet voor niets dat het werd uitverkozen tot mooiste “land” ter wereld (volgens
sommige bronnen).
Cramond Island
Op een tweetal kilometer van de kust rond Edinburgh is er een klein eilandje dat voor
het grootste deel van de dag omringd is door water. Bij laagwater is er een
gecementeerde landbrug tussen het vasteland en het eiland. Je hebt meer dan genoeg
tijd om de deze brug over te steken. Op het eiland zijn er enkele bunkers die tijdens
de tweede wereldoorlog als stockageplaatsen werden gebruikt. Tussen het vasteland
en het eiland werd er ook een anti-onderzeeër net/lijn gemaakt, bestaande uit een rij
grote cementpilaren.
Als je ’s avonds naar dit eiland gaat kan je er heel gemakkelijk wildkamperen in één
van de bunkers. Het is niet persé de meest legale slaapplaats, maar eenmaal het vloed
wordt, krijgen ze u er niet meer uit!
Loch Lomond
Deze loch is jullie allen waarschijnlijk bekend van het gelijknamige cantusliedje. Loch
Lomond is een prachtig voorbeeld van de typische meren in Schotland. Het meer is
ook wel wat toeristisch, maar lang niet zo erg als Loch Ness bijvoorbeeld. En dat
brengt natuurlijk ook voordelen met zich
mee, aangezien er veel accommodaties zijn
voor
kampeerders,
zoals
wc’s
en
eetgelegenheden. Rondom het meer bevindt
zich er een uitgestrekt natuurpark waar er
veel
legale
mogelijkheden
zijn
tot
wildkamperen. Dit geeft u de mogelijkheid
om een beetje geïsoleerd van de rest van de
wereld te slapen en in alle rust te genieten van
de mooie sterrenhemel op een heldere avond.
Er zijn enkele adembenemende uitkijkpunten zoals Firkin Point (bussen mogen hier
niet komen, dus je wordt niet geplet door honderden mensen). Een ander punt is
Invergulas, een beetje hoger gelegen, vanwaaruit tientallen kleine wandelpanden
vertrekken.
Kajak & Kano
Met wilderness Scotland kan je allerhanden avonturen beleven. Zij organiseren kajaken kanotochten van een paar dagen met verschillende moeilijkheidsgraden. Zoals
daar bestaat de “great glenncanoe trail”. Je moet nog geen kano-ervaring hebben om
mee te mogen gaan. Elke avond wordt gekampeerd op prachtige locaties, en de
organisatie voorziet alles van logistiek. Overdag wordt er dan voor 7 uur gekanoed;
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met genoeg pauzes tussendoor om de benen te strekken. Een zekere fitheid is dus wel
vereist. Ze nemen je mee door de Great glenn en je passeert ook Loch Ness. Dan kan
je toch zeggen dat je achter Nessie gezocht hebt.
Isle of Skye
Ten Westen van Schotland vind je de Isle of Skye, een plek waar je je gemakkelijk kan
bezighouden. Je kan er buitengewone wandelingen maken (ik val in herhaling), maar
hiernaast kan je één van de bekende whiskeybranderijen bezoeken. Want wat zou
Schotland zijn zonder whiskey? Het is slechts €10 voor een tour van 45 minuten +
proeven van hun scotch. Het is de oudste branderij van op het eiland en ze is, zoals
alles in Schotland, omgeven door een prachtig landschap.
The Isle of Skye staat ook bekend voor zijn Fairy pools, een natuurlijk
watervallencomplex. Het water heeft een prachtige helderblauwgroene kleur, wat het
een bovennatuurlijk uitzicht geeft. En indien je het koude bergwater durft trotseren,
kan je er ook zwemmen.
Kastelen
Schotland heeft een hele rijke geschiedenis. Dit kan je ontdekken in de vele kastelen
die over heel het land verspreid liggen. Het zijn er echt te veel om op te lijsten dus ik
geef je enkele suggesties mee.
Eén van de meest bekende kastelen is het kasteel van Edinburgh. Het is groot en
toeristisch, maar wordt toch aangeraden door kenners. De ligging alleen is al
impressionant: het ligt boven op de berg die Edinburgh omringt. De tocht naar het
kasteel is dus al een heuse inspanning op zich, maar heel de weg lang ben je omgeven
door prachtige tuinen en standbeelden. De inkomprijs is €17. De kroonjuwelen staan
open voor bezoekers en zijn de oudste in heel Engeland, en ook de troonkamer is
indrukwekkend.
Een ander mooi kasteel is Inveraray castle. Het lijkt
recht uit een sprookjesboek te komen. Dit kasteel
behoorde toe aan de Campbell clan, één van de
grootste en meest prestigieuze clans uit de Schotse
geschiedenis. Het kasteel is nog steeds bewoond,
maar staat ook open voor bezoekers en heeft een
grote wapencollectie, van ongeveer 1300 zwaarden,
spiesen en geweren. Tijdens een bezoek in de lente
mag je zeker de toebehorende tuinen in bloei niet
overslaan.

Tips:




Neem zeker altijd genoeg regen kleren mee
Betalen gebeurt ook met ponden dus niet vergeten om euros te wisselen
Boek + Tv tip: Outlander

Helena out
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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 december en wie weet win je een fantastische prijs!
Deze maand mogen de potloodridders en stifttovenaars onder jullie zich uitleven op
de quizzers van Stef Weemaes. Dankjewel voor dit pareltje, Stef!
De trotste winnaar van de vorige editie is Wouter Kemel. Jij mag je prachtige prijs
komen halen in de Villa!!!

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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De Koe loeit: What to doooo
in de Koooeee???
Welkom lezers op de loeiendste pagina van deze Groei!
November is een maand vol feesten en partijen om ons voor te bereiden op de
feestmaand december, die dan uiteindelijk aanleiding geeft tot de minder
vreugdevolle januarimaand, maar dat is nog ver weg...
Zoals jullie wel weten komt het VLK galabal er aan, een waar topfeestje waar u het
Koepuurteam zeker zal tegen komen! Verder vulde deze maand zich met een
prachtige 24 uren van de Koepuur en komt er nog een ware celebratie aan: het
éénjarig verjaardagsfeest van het nieuwe team: Robin, Giliam en Koen. Wees zeker
aanwezig op dit topevent!Maar ok, allemaal goed en wel die feestjes, maar wat kan
een mens doen in de Koepuur als er zich een zeldzame dag zonder event voordoet?
We laten het voor de hand liggende pinten drinken, feesten en praten met mensen
achter ons en verdiepen ons in dit artikel in “what to doooo in de koooeee?”.
Challenges
Een echte Koepuurganger houdt van een uitdaging. In ons prachtige etablissement
zijn er tal van challenges te beleven voor groot en klein! We lijsten ze hier even voor u
op:

De bekendste en de meest gevarieerde is natuurlijk de ‘Klant-van-de-week’
challenge. Deze ludieke opdracht varieert van week tot week, afhankelijk van de
inspiratie van uw geliefde barteam. Vervolledig de opdracht zoals aangekondigd
op ons krijtbordje en onze facebookpagina en geniet één week elke dag van een
gratis consumptie!

Voor de echte drinkeboers/drinkeboerinnen onder ons is er de ‘Liter-challenge’.
Deze is verraderlijk eenvoudig qua concept maar zeer lastig in uitvoering. Zoals
de naam het zegt bestaat de uitdaging er in zo snel mogelijk een liter
alcoholische drank naar keuze te ledigen. Doe het snel genoeg en je belandt zo
maar even op de Koepuur Wall of Fame! Mannen moeten hier tegenwoordig
voor mikken op een tijd onder de 14 seconden, terwijl vrouwen het nog met een
comfortabele 70 seconden kunnen halen. Pils en Rodenbach zijn de meest
gebruikte keelsmeermiddelen, maar we hebben al mensen de uitdaging zien
aangaan met bieren zoals Brugge Tripel en Kasteelbier Rouge, met erg
schadelijke gevolgen van dien...

Voor de exhibitionisten onder ons is er de ‘Kicker-challenge’. Waar in de oude
(garde) tijden nog de gewoonte was om je tegenstander bij een spelletje kicker
te trakteren bij 6-0 of 11-1 verlies en er onder de tafel gekropen wordt bij 11-0,
hebben de nieuwe klanten een ander concept bedacht. Wanneer er zulke
schandelijke cijfers op tafel gelegd worden, moet de verliezende partij zich in
adamskostuum over het blauw brugje aan de Coupure manoevreren..

‘Je-eigen-verbeelding-challenge’: de beste avonden beginnen meestal na een
serieus aantal pinten en de gevleugelde woorden ‘Wedden dat...’. Laat jullie
gaan!
47

Toogspelen
Wanneer je uit-ge-uitgedaagd (lastig woord) bent, kun je tot rust komen aan de toog
en genieten van de talrijke verpozingen die onze bar rijk is. Zo kan u uw innerlijke
nerd laten zegevieren op een spelletje schaak of abalone (daag zeker eens een barman
uit!), of kan u het gewoon bij een potje manillen of chapeau houden. Maar de twee
toogspelen eigen aan de Koepuur die iedereen eens moet gespeeld worden zijn
natuurlijk Tjakkabakka en Muziekquiz! Voor de regels van Tjakkabakka verwijzen we
jullie naar 1 van de vorige groeis over het het WK en/of BK Tjakkabakka, zeker terug
te vinden in de annalen van de VLK. (redactie?) De Muziekquiz vergt misschien wel
nog wat uitleg...
Het gaat als volgt: wanneer de nacht stilletjes aan zijn laatste adem slaakt en op
kousevoeten de ochtend begint binnen te sluipen, verzamelen de diehard mensen
zich aan de toog. Ze zijn moe, hebben een prachtige avond gehad in de Koe, maar
willen toch nog niet naar huis. Het is op dat moment dat Koen zijn parelende lach
boven haalt en de verlossende woorden spreekt: “kom op jongens, muziekquiz”.
Teams worden al dan niet gevormd en iedereen is er klaar voor. Een willekeurig liedje
van de jukebox wordt afgespeeld en de eerste die de uitvoerder roept/zegt/gebaart/
signaleert krijgt een punt. Meestal wordt zo doorgedaan tot 10 punten, behalve als
Koen er geen 10 heeft, dan wordt er gespeeld tot Koen wint.
Andere spelen
De Koepuur is natuurlijk nog van alle andere spelen rijk die al dan niet in
competitieverband worden gespeeld. Zo hebben we sinds kort een ‘Iron Man’
flipperkast waar de hoogste scores dringend verbroken moeten worden! Ook een
darts siert de muren van de Koe, met een heel scala aan spelletjes (Cricket Cutthroat,
nr 17 is een persoonlijke favoriet) om uit te proberen! En last but not least hebben we
natuurlijk twee hoogstaande kickertafels, waar je drankkicker (regels binnenkort
terug te vinden aan de kickers), gewone kicker (zie ook challenges) of competitieve
kicker kan spelen. En laat dat laatste nu net zijn waar ik naartoe wou met mijn artikel.
Op donderdag 07/12 organiseren we het KOEPUUR KICKERTOERNOOI. Schrijf je nu
al in aan de toog, want er zijn fabelachtige prijzen en zelfs medailles te winnen! Doe
dus mee met een team van twee en kroon je Koepuur Kicker Kampioen (onfortuinlijk
afgekort tot KKK) van 2017!
Tot aan de toog!
Met vriendelijke loeitjes,
Robin
Erratum: in de vorige editie werd de originele uitdrukking “ons geliefde café” foutief
aangepast door de redactie. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

48

Kalender:
14/11: Zot feestje voor het 1-jarig bestaan van ons team!
7/12: Koepuur Kickertoernooi!
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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The Great Emu War
Oftewel, hoe een te grote kip van een leger won
Als mensen denken aan oorlogen flitsen er vaak beelden van filmhelden door hun brein
die in ware Band of Brothers stijl het gevaar bestormen. Maar oorlog is niet altijd even
spectaculair en heldhaftig.
Het is begin jaren dertig in Australië als ook daar de crisis van de jaren dertig
doorbreekt. Deze crisis begon met de beurscrash van Wall Street op donderdag 24
oktober 1929. Deze donderdag zou de geschiedenis ingaan als Zwarte Donderdag.
De gevolgen van deze crisis toonden zich wereldwijd met hoge werkloosheid en
hevige armoede als gevolg. Het was ook deze crisis die bijdroeg tot de opkomst van de
NSDAP in Duitsland.
Maar soit, terug naar Australië. Als wederwoord op deze crisis moedigt de
Australische regering de agrarische sector aan om een grotere hoeveelheid tarwe te
kweken. Dit onder de belofte van de regering dat de boeren na de oogst een goede
prijs zouden krijgen voor het graan. De prijzen bleven echter dalen, tot het in 1932
echt grimmig werd. De boeren weigerden het graan nog te verkopen aan de huidige
prijzen.
Bij overmaat van ramp arriveerden er plots 20.000 emoes in West-Australië (het
klinkt alsof ik zever, ik weet het beste kameraad). De emoes waren hier gekomen na
afsluiting van het broedseizoen. Normaalgezien migreren de emoes na het
broedseizoen van het binnenland naar de zee. Want laat ons eerlijk zijn, als je net 50
dagen op een ei hebt gezeten zou je ook wel eens naar de zee willen. Op hun pad
lagen echter de boerderijen.
Hebt ge uw moeder al eens gezien als de kippen uitbreken en loslopen in de tuin?
Dan is het al paniek. Beeld u het gezicht van mama eens in als dat plots 20 duizend
reuzekippen zijn van 1,5 à 2 meter.
Maja dus verder met het verhaal. Die emoes vraten alles op, vertrappelden gewassen
en kakten alles onder. Bij overmaat van ramp maakten ze ook de hekken van de
konijnenkooien kapot, en een loslopend konijn eet ook al graag eens een stukje
landbouwgewas.
Trop c’est trop zeiden de boeren, dus stuurden ze een delegatie veteranen van de
Eerste Wereldoorlog naar het ministerie van Defensie met de vraag om militaire hulp.
Minister van Defensie Sir George Pearce vond het plan fantastisch en verklaarde de
emoes de oorlog. Hij stuurde een majoor en enkele soldaten met twee Lewis
machinegeweren om korte metten te maken met de plaag. Het Ministerie van
Defensie wou de hulp aan de landbouwers bovendien politiek uitspelen en stuurde
een cameraman om alles te filmen.
In de eerste poging op 2 november reisden de troepen onder leiding van majoor
Meredith naar Campion, daar zouden 50 emoes zitten. De boeren probeerden de
emoes in de val te lokken zodat de soldaten er korte metten mee konden maken.
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Vanaf de eerste schoten te horen waren splitsten de emoes op in kleine groepen, de
machinegeweren had bijgevolg niks kunnen raken. Emoes halen in volle sprint
namelijk snelheden van 50 km/u. Later die dag kwamen ze nog enkele emoes tegen.
“perhaps a dozen birds were killed” kwam in het verslag te staan. Niet al te best dus.
De volgende poging volgde op 4 november, ze hadden een hinderlaag opgezet bij een
dam. Meer dan duizend emoes kwamen op hen af. Na 12 vogels geraakt te hebben
blokkeerden de machinegeweren. Tegen dat de geweren weer functioneerden was de
vogel al gaan lopen.
In de daaropvolgende dagen gingen de soldaten meer richting zuiden. Daar zouden
de emoes tammer zijn volgens de boeren. Niks lukte echter en er begonnen verhalen
de ronde te doen over reuze emoes en dergelijke. In latere pogingen werd zelfs
geprobeerd om machinegeweren op een truck te bevestigen. De emoes waren
natuurlijk sneller op het slechte terrein. Het werd duidelijk dat de emoes toch wel de
superieure soort waren.
Op 8 november kwam het Australische Huis van Afgevaardigden samen om de
operatie te bespreken. 2500 Kogels later waren er maar 50 emoes dood. Doordat de
media allesbehalve positief rapporteerde over de strijd werd de missie opgeschort. 1-0
Voor de reuzekippen.
De emoes werden een gevreesde vijand. Majoor Meredith vergeleek ze zelfs met
Zoeloes en tanken. Amai alsjeblieft seg tanken en wat Ronnie Viane oorlogszwarten
zou noemen… Straffe kiekens dadde.
De twaalfde november keurde het Ministerie van Defensie een nieuwe operatie goed.
Deze keer werden er ongeveer 100 emoes per week gedood. Op 12 december werd de
missie gestaakt en stond de tol op 986 dode en 2500 gewonde emoes. Niet al te
denderend, Australië vs emoes 0-2.
In de jaren daarop werd nog meermaals verzocht door de landbouwers of het leger
wou helpen tegen de plaag. Ze hebben steeds bot gevangen. In ruil werd achteraf voor
elke binnengebrachte emoe een prijs gezet. Dit systeem werkte wel, in een periode
van zes maand werden door boeren en dergelijke 57054 emoes binnengebracht.
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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 !
*Kijkend naar een logo van AC Milaan*
Nick DS: “AC Milaan”
Julie V.: “Arcelormittal”
Michiel DW: “Wat gaan we doen?”
Melissa D.: “Slapen.”
Michiel: “Ge kunt slapen als ge dood zijt!”
Melissa: “Gaan we dan doodgaan?”
Eline R.: “Ruben heeft toch nog nooit met een meisje seks gehad (voor zover wij
weten)?”
Wolf: “Neen, dat gaat niet gebeuren, Jan Deman is dan nog het dichtsbijzijnde dat hij
kan krijgen.”
Wouter K.: “Volgens mij geeft de beiaardcantus geen goed beeld van de
studentenverenigingen.”
Griet: “Ma da's gewoon omdat de kotsers aan de zijkant staan.”

Potokin: “Salut jongens, ik ga fret gaan halen.”
Wolf: “Oke, doe de groeten aan fret!”
*Deur sluit*
Lena VDH: “... Wie is Fred? Is da zijn camera?”
(“fret” betekent eten in het studentenjargon, nvdr.)
Arjen *eet foie gras*: “Ge proeft gewoon de zoete smaak van de marteling die die
ganzen ondergaan hebben. Das echt prachtig.”
Blanca VH: “Sommige jongens zijn gelijk een schilderij, leuk om naar te krijgen ma ge
gaat daar nooit iets mee beginnen e.”
Nick DS: “Regenwormen zijn insecten.”
Tijs: “Met Michiel op kot zitten is alsof ik een kind heb. Ik kook voor hem, ik ruim op
achter zijn gat, ik moet hem telkens zeggen dat hij niet zo luid mag zijn en als ik hem
er om de zoveel tijd niet op wijs dat hij zijn kamer moet opruimen gebeurt het
gewoonweg niet he! Daarnaast kan hij zo lui zijn en kan ik me echt ergeren aan alle
onverantwoorde shit die hij doet! Maar... desondanks hou ik toch zo
onvoorwaardelijk veel van hem en zou ik alles voor hem doen he. Michiel is echt een
zoon.”
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Milan DB *kijkt naar centrifuge*: “Is dat een printer ofwa?”
Arjen over een pistolet: "Dat is het mooiste brood dat ik al ooit gezien heb."
Bertjan O.: “Maar die relatiedrama's bij homo's zijn eigenlijk hetzelfde als bij hetero's
hoor, alleen staat er langs beide kanten een wijf.”
Arjen: “Tijs, gij zijt echt een reïncarnatie van mijn nog niet dode pa.”
Ruben: “Heeft iemand een wafelijzer met hartjesvormen? Of iemands oma? Meestal
hebben oma’s dat.”
Cloet: “Kga je insturen in de katerblaast.”
Milan DB: “In de wa?
Aah da's in da boekske ofwa?
Komt mijn naam daar dan in?
Wow zo zot!”
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Boeroscoop
Cut the crap editie
Elke maand leest uw reporter de sterren die boven de akkers aan de hemel rijzen, als gele
balen stro op een smeulend aszwart veld. Het zijn waarheidsgetrouwe voorbodes die
oogstfestijnen of hongersnood in het leven van de arme boer brengen. Lees dus snel wat
u te wachten staat en wees het noodlot te snel af!
Waterman: 21/1 – 18/2
Net zoals elk vegetatief stadium overgaat
in een generatief stadium zal u, oh
Waterman, uw generatieve skills deze
maand tentoonspreiden. U zult op het
komende feestje uw controle over uw lijf,
geest en voortplantingsorganen verliezen.
Overigens staat het in de sterren
geschreven dat u een SOA zult opdoen,
Waterman. Just sayin’.
Vissen: 19/2 – 20/3
Visje lief, normaal bent u altijd heel
gezellig en sociaal. Wat is er toch
gebeurd? Met de komst van de volle maan
bent u plots in uzelf gekeerd,
onophoudelijk op zoek naar stilte en rust.
Na uren de sterren te hebben
geanalyseerd is de waarheid eindelijk
uitgevist: u bent onzeker over uw
geaardheid. Geen zorgen, hier op de
faculteit bent u welkom. Neem even tijd
voor uzelf en slaap goed uit. De waarheid
komt zo wel aan het licht.

overrompelen met cadeaus, seks en drugs.
Gelukzak!
Tweelingen: 22/5 – 21/6
Deze november stralen de sterren en is de
maan rond. U weet wat dat wilt zeggen,
oh Tweeling: U bent te veel op zoek naar
iets nieuws en staat niet stil bij de
personen en zaken die u omringen. Wees
blij, u hebt alles wat u nodig hebt binnen
handbereik!
Kreeft: 22/6 – 23/7
Kreeft, een familielid van u zal ernstig
ziek worden en u zult gewond geraken in
een auto-ongeval.
Leeuw: 24/7 – 23/8
Deze maand zal voor u een mindere zijn.
Er zal niets bijzonders gebeuren, reken
niet op een plots geluk. Laat met het
langer worden van de nachten de
duisternis echter niet de overhand hebben
in uw hoofd! Om het in de wijze woorden
van F. Deboosere te stellen “Zonneschijn
komt na regen.”.

Ram: 21/3 – 20/4
U wordt deze maand sterk geconfronteerd
met al het onrecht in de wereld. Laat u Maagd: 24/8 – 23/9
hoofd niet hangen, u moet namelijk één Haat u het wanneer adblocker niet
ding beseffen: Het is allemaal fake news! geïnstalleerd is op een computer en u een
video op YouTube bekijkt en u plots een
Stier: 21/4 – 21/5
reclame van 30 seconden te zien krijgt
U zult een fantastische novembermaand zonder een “Skip ad”-optie? Lachen
beleven. Een maand vol gelach, goede mensen steeds als u uw sterrenbeeld uit
schoolresultaten en een goed lief wacht u de doeken doet? Zoja, dan zult u deze
op! Beter nog, uw lief zal inzien dat hij/zij maand (al dan niet voor een tweede maal)
u te weinig aandacht geeft en zal u ontmaagd worden haha!
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Weegschaal: 24/9 – 23/10
The ting goes skrrraaah pap pap kakaka
skidiki papap and a pupudrrrrboom skya
dudukukupunpun poom poom. You dun
know! U zult deze maand bijgevolg
tinnitus opdoen.

Boogschutter: 23/11 – 22/12
Begin deze maand opnieuw met het
beoefenen van uw oude hobby, het zal
namelijk veel geluk met zich meebrengen.
Onthoud dit: indien het vriest op de dag
dat u dit leest, dan zal november een
schitterende maand worden. Zo niet, zal u
Schorpioen: 24/10 – 22/11
weldra in een depressie storten met
Deze maand brengt een switch in uw weinig uitzicht op beterschap.
muzieksmaak teweeg. U zult plots
Keltische metal beginnen appreciëren. Steenbok: 23/12 – 20/1
Indien u reeds naar Keltische metal U zult deze maand een kajak vinden,
luistert zult u plots fan worden van Dua zonder slot, in de Muinkschelde ter
Lipa, uiteraard na het beluisteren van hoogte van de Therminal. Ook zal
haar hit “New Rules”. Voorts zult u de bladzijde 28 van de volgende cursus die u
liefde van uw leven ontmoeten.
leest uw toekomstige job beschrijven.
Spannend!
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