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Woohoo lente! De schijn van
elke dag warm en zonnig is gearriveerd. Oke, mopje lente is nice, want we komen van een periode zonder zon dus elke stap in
de goede richting maakt ons blij.
Met de verandering van het uur
hebben we onszelf een goed uur
langer daglicht gegeven s’avonds
wat dus langere dagen betekent
en meer dingen om te doen!
Met de Aprilgroei zijn we alweer
aangekomen bij de voorlaatste
groeieditie van dit schooljaar (ja
de examens komen dichtbij),
maar de laatsten zullen de besten zijn! Of zoiets in die aard, je
weet wel.
Ook niet onbelangrijk is de blok,
uh paasvakantie die een goede 2
weken van deze maand steelt.
Een periode van platte rust, met
terwijl een hoop stress dat je nu
toch wel echt moet beginnen
blokken!
Vele groe(i)tjes en heel veel leesplezier!
Jullie Groeiredacteurs
Antonia & Louis
U leest de Groei, het kringblad van de
Vlaamse Levenstechnische Kring
(VLK) vzw.
Academiejaar 2021 – 2022, jaargang 77.
Dit is de Aprilgroei,
geprint op 150 exemplaren
Groeiredacteurs:
Antonia Dewettinck & Louis Morobé
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Datum

Activiteit

Waar?

Tijdstip

Elke maandag

Lopen rond de watersportbaan

GUSB

19:30

01/04

Vriendjes - en familiecantus

Paviljoen

19:30

04/04 - 17/04

Paasvakantie

/

/

20/04

Piratencantus

Paviljoen

19:30

21/04

Speeddate

Agora

Zie Facebook

26/04

Project Sigma

Feestzaal

19:00

26/04

Insectensafari

Zie Facebook

Zie Facebook

29/04

Verbondsvat

Cafe Koepuur

19:00

3

De Praeses Spreekt
over afgelopen maand
Hier zijn we weer, niet de schrik van alle dieven. Ook niet vechtend tegen misdaad maar af en toe te vinden voor kattenkwaad.
Want, wij zijn de Peperbollen VLK. Afgelopen maand was er
weer eentje om u tegen te zeggen. We hebben EINDELIJK bye
bye mogen zeggen tegen corona en kunnen nu weer mooi denken aan cantussen in plaats van aan ziektes als we dat woord
horen. Met dat in gedachten, laten we even samen terug en
vooruitblikken op de mooie activiteiten van de VLK.
De (her)openingscantus was spijtig genoeg zonder mij, gelukkig
had ik een waardige vervanger gevonden in de vorm van mijn
vice-praeses. Van wat ik heb gehoord waren er weer veel nieuwelingen die warm werden onthaald met de traditionele rituelen errond. Daarnaast konden we ook al wat
nieuwe commilito verwelkomen aangezien we door de omstandigheden van vorig jaar
een jaartje hadden moeten overslaan. Al bij al een geslaagde eerste cantus!
Naast zingen op een cantus werd er ook weer stevig gezongen op onze tweede karaoké fakbar. Ik ben hier welgeteld 10 minuten binnen geweest want ik had het gevoel
dat zelfs ik niet opgewassen was tegen sommigen hun (klaag)gezang. Desalniettemin
was het duidelijk een mooie avond en heeft iedereen zich nog eens uit volle borst
kunnen laten gaan.
Nadat onze laatstejaars op woensdag leerde solliciteren, konden ze de dag erna voor
de laatste keer solliciteren voor een epische fuif in de Agora. En wat voor een fuif, dit
jaar stonden er zowaar proffen achter de toog (sommige zeggen zelfs dat de toekomstige decaan achter de toog stond). Na het tappen konden sommigen het niet laten
om nog even te blijven (dansen). Deze proffen werden dan ook getrakteerd op een
resem fotoshoots (soms onder lichte dwang). Ik kijk alvast uit naar de resultaten! Het
enige mysterieuze aan de avond blijft de deur aan de wc die plots was ingestampt. Indien je hierover meer informatie hebt mag je steeds mailen naar ikweetwatermetdedeurisgebeurd@boerekot.be (ja dit mailadres werkt echt).
Dat er veel cantussen waren is een vaststaand feit, want naast die openingscantus
konden we niet alleen genieten van gezang op de ingenieurscantus maar ook op de
Sinterpaascantus. Waar we op de ingenieurscantus nog maar eens toonden wie er superieur was, toonde we op de Sinterpaascantus vooral nogmaals dat we niet kunnen
drinken. Misschien is er een correlatie tussen de hoeveelheid sterke bieren die geserveerd werden en het aantal katers na een cantus. @3ejaars, ik voel hier een mogelijkheid tot een statdat project. Contacteer mij of de cantor gerust bij interesse!
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Daarnaast wil ik toch nog even meegeven dat ook onze sporters weer veel gepresteerd
hebben deze afgelopen maand. Naast winnen in het veldvoetbal (met dank aan de vele supporters en nieuwe mascotte), hebben we ook goed gepresteerd in de minivoetbal, volleybal en zelfs in het schaaktoernooi tegen de burgies! Daarnaast heb ik ook
gehoord dat onze lopers zich stilaan beginnen voor te bereiden op de 12 urenloop. Indien je graag mee wilt trainen ga dan zeker eens horen bij sport of sluit gewoon aan
bij het lopen rond de watersportbaan op maandag of bij een van de vele speedteamtrainingen.
Groetjes,
Ward – Praeses 21-22
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De onzichtbare piloot
Vice
Tijdens wereldoorlog II, in de allergrootste nood,
ontstond de mythe van de onzichtbare piloot.
Niemand kende een naam, nog gezicht nog geslacht,
maar men wist dat er altijd hoop werd gebracht,
en de kinderen in een bunker, die bescherming bood,
vertelden verhalen van de onzichtbare piloot.
Het geluid van hun motors in een stille nacht,
terwijl het land beneden al lang op vrede wacht.
In hun eentje beschermde die heel Parijs,
en het geluid van hun motors klonk als een roestige vijs.
Het was de held van de oorlog dat jaar,
beschermer der zwakken en onbereikbaar.
1000’en vijanden hebben hun geweren doorboord,
tot die plots verdween, ongezien, ongehoord.
Nu ligt in de armen van de stille dood,
te slapen, voor eeuwig, de onzichtbare piloot.
Doch hoort men in Kiev, als men heel lang wacht,
het geluid van een oude vijs, midden in de nacht.
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Opkomst Praesesteam 2022-2023
Jarne & Wannes
Liefste vrienden van het goed gezelschap. Wij zijn Jarne en Wannes, twee overenthousiaste VLK praesidiumleden en wij zouden graag volgend jaar een jaartje het bestuur van deze geliefde kring op ons nemen. Natuurlijk enkel met jullie goedkeuring
en daarom stellen wij ons eens kort voor!
Jarne Van der Aa
Jarne woont in de straat Zogge in Zogge in Hamme waar hij opgroeide als een jongeman vol met blonde krullen en een zwarte band in de judo (ideaal voor als we nog
eens geen security hebben op ons galabal). Al sinds we in week één van het eerste jaar
bijna naakt over de brug moesten, delen we een speciale band. Een band die enkel
versterkt is doorheen de jaren. Jarne zal je waarschijnlijk herkennen van zijn voorbije
twee jaar als Feest in ons praesidium, een functie die hij met heel veel enthousiasme
volbracht heeft. Bovendien heb je hem sowieso al zien zitten in de Agora waar hij vol
enthousiasme tickets aansmeert aan eenieder die te dicht in de buurt komt. Hij wordt
gekenmerkt door een groot verantwoordelijkheidsgevoel en drijfkracht, echte kwaliteiten van een praeses dus.
Wannes Dewulf
Beste vrienden van het Boerekot! Aan mij vandaag de eer om deze knappe knaap jullie even kort voor te stellen! Wannes groeide op in het pittoreske Dentergem, vandaar
zijn weinig gebruikte bijnaam, den Dentergemsen Draak. Ook deze man beheerst het
judo, dus als hij weer op cantus onze charmante zeden is, moet je niet te veel gaan
proberen. Ben je op zoek naar een goeie babbel over het leven, je gevoelens of pinguïnweetjes, dan ben je bij Wannes aan het juiste adres. Aangezien hij al een jaartje
rondgelopen heeft als kringennetwerker en lieve vice, is hij mijn ideale keuze als cafépartner… en als vice natuurlijk!
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De wondere wereld van Wordle
Cursus
Naast de vraag of er in de wereld meer wielen of deuren zijn (waarop het antwoord
obvious wielen is), is het spel Wordle de online hype van de laatste tijd. Voor wie het
spel niet kent: in maximaal zes pogingen moet je proberen een vijfletterwoord te raden. Bij iedere poging kom je te weten welke letters op de juiste plaats staan en welke
niet. Mastermind dus, maar dan met woorden. Speciaal aan Wordle is dat je elke dag
slechts één woord kan spelen. Geen eindeloze afleiding tijdens het studeren dus.
Voor wie nog niet helemaal mee is hoe het nu precies
in zijn werk gaat, vind je hier een voorbeeldje waarin
het woord ‘favor’ geraden moest worden. Dit zijn de
betekenissen van de kleuren (zie online versie als je de
kleuren wil zien, onze excuses xx):
•
•

Grijs: de letter zit niet in het woord
Geel: de letter zit in het woord, maar staat op
de verkeerde plaats
• Groen: de letter staat op de juiste plaats
Het spel is een paar maanden geleden ontworpen door een Amerikaanse ingenieur die
het voor zijn vrouw bedacht. Zij is grote fan van woordspelletjes, maar had het door
de lockdown wat gehad met kruiswoordraadsels. Omdat het spel zo'n succes bleek te
zijn bij zijn vrouw en haar vrienden en familie, besloot de ingenieur het op de markt
te brengen. Begin november speelden ongeveer 100 mensen het spel, begin januari
waren dat er zo'n 300 000 en vandaag proberen miljoenen mensen het dagelijkse
woord te raden. Ondertussen is het spel gekocht door The New York Times die volgens insiders het spel binnenkort betalend zouden willen maken.
Nu zijn wij zelf eens op onderzoek gegaan en kwamen we erachter dat er ook heel veel
varianten van het spelletje bestaan. Deze willen we jullie natuurlijk niet achterhouden.

Quordle
Quordle is het ideale alternatief voor mensen die Wordle te gemakkelijk vinden of op
zoek zijn naar een grotere uitdaging. In dit spel moet je niet één, maar vier vijfletterwoorden proberen te raden. Je krijgt hiervoor negen pogingen, maar iedere gok verschijnt in alle vier de puzzels. Je kan er dus voor kiezen op één woord te focussen,
maar dan verkleint jouw kans om de andere woorden ook te vinden. Je wint het spel
namelijk enkel als je alle vier de woorden hebt geraden.
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Squabble
Ben je meer fan van een spel met wat competitie? Dan is Squabble perfect voor jou.
Het concept is identiek hetzelfde als bij Wordle, maar je neemt het online op tegen
andere spelers. De bedoeling is om zoveel en zo snel mogelijk woorden te raden en
daardoor jouw tegenstander uit te schakelen.

Nerdle
Voor de échte ingenieurs onder ons is er Nerdle.
Opnieuw wordt hetzelfde principe gebruikt, maar
dit keer met een wiskundige berekening. Hier heb
je acht vakjes in plaats van vijf en zowel de getallen als de wiskundige symbolen moeten geraden
worden.

Eldrow
Neen, bij Eldrow is het niet de bedoeling om woorden omgekeerd te raden zoals de
naam zou doen vermoeden. Het spel wordt echter wel omgedraaid: jij bepaalt het
woord en de computer probeert dit te raden. Ambities om de computer te verslaan?
Veel succes! Ons is het in ieder geval niet gelukt.

Sweardle
Bij Sweardle moet je een vierletterwoord proberen te raden in vier pogingen. De
´catch´ hier is dat je enkel scheldwoorden mag raden. Ideaal voor wie niet vies is van
een beetje gevloek dus.

Topshots
Voor de voetballiefhebbers onder ons is er Topshots, bedacht door een Vlaming. Het
doel is om de achternaam te raden van een (ex-)voetballer die na 1975 actief was in de
Belgische eerste klasse. Het aantal letters in dit spel varieert van dag tot dag. Heb je
na vier pogingen nog geen enkel idee? Dan kan je een tip aanvragen. Als je de juiste
persoon vindt, krijg je als ´beloning´ de panini sticker van deze voetballer te zien.
Wie wil dat nu niet, denken wij dan.
Enjoy!
Ciaokes, Byekes xx
Cursus
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PIEP zei de muis
PR - Intern
Vorige maand kon je in de groei ons prachtig artikeltje lezen over de voordelen van een hamster op kot. Maar mensen wees voorzichtig, denk nu niet dat elk diertje op kot
even fijn is. Zo heb je naast de hamster ook de welbefaamde kotmuis. Minstens één keer in die +-5 jaar dat je studeert, zal je hiermee in aanraking komen. In het begin best
wel fijn om een beetje gezelschap te hebben op kot. Dit
beestje zorgt ook wel voor de nodige verrassing, je weet namelijk nooit wanneer die nog eens zal passeren. Om de
juiste keuze te maken welke aanpak te hanteren, maken we
hier alvast een opsomming van de voor- en nadelen.
Voordelen:
•

Gezelschap tijdens de koude wintermaanden

•

Goedkope poetsvrouw: mors je ‘s avonds iets op de grond, wees maar zeker
dat het de volgende ochtend plots verdwenen zal zijn.

•

Een gespreksonderwerp tijdens de lessen

Nadelen:
•

Lawaai: oké het is niet zo erg als de drilboor die ze gebruiken bij werken aan
de tramsporen, maar ik kan je garanderen aangenaam is het nu ook weer niet.

•

Hartaanvalletjes: wanneer dat beestje tijdens het studeren plots het geniale
idee heeft om tussen je benen te lopen, zal je gegarandeerd eens goed schrikken.

•

Tijd: niemand van ons wil zo een schattig muisje doden. Ideale oplossing is
dus om een muizenval in elkaar te steken. Lijkt allemaal heel simpel en eenvoudig maar begin er maar eens aan. Eenmaal je al je tijd in je bouwwerk hebt
gestoken, is het minder leuk om te beseffen dat dat muisje toch niet zo dom is
als je hoopte.

•

Maar het eeuwige nadeel: beseffen dat dat beestje geen hoogtevrees heeft.
Midden in de nacht hoor je wat lawaai dichtbij. Je bent half in slaap in de ontkenningsfase en schenkt er niet veel aandacht aan. Tot je na een paar seconden doorhebt wat er aan het gebeuren is en je je een bult schrikt. Je springt
recht en ziet nog net een schimmetje passeren.

Conclusie: je kan het nog zo lang uitstellen als je wilt, uiteindelijk zal dat beestje levend/dood je kot moeten verlaten. Hiervoor zijn er meerdere opties: je hebt de muisvriendelijke en de nogal brute methodes.
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Optie nummer 1: Ik knutsel zelf iets in elkaar
Online vind je heel veel mogelijkheden, hier alvast een voorbeeldje:

Slaagkans: 0% *
Optie nummer 2: Vergif
Dit is een simpele optie die niet veel werk vereist. Het voordeel is dat je ook al speciaal gif kan kopen waardoor je muis eenmaal dood, niet zal beginnen stinken. Dus je
hoeft er niet meer mee in te zitten dat het muisje sterft tussen de muren en een ranzige geur veroorzaakt.
Once again sommige muizen zijn slimmer en hebben helemaal geen zin in een hapje
vergif.
Slaagkans: 0% *
Optie nummer 3: Muizenval
De meest brute optie, maar ook wel simpele methode is de ouderwetse muizenval. Let
bij het plaatsen wel op voor je eigen vingers.
Slaagkans 0% *
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Optie nummer 4: de diervriendelijke muizenval
Mijn all-time favorite. Diervriendelijk en efficiënt. Zorg er wel voor dat je het diertje
ver genoeg van je kot uit zijn val laat. Zo wordt er aangeraden om dit op enkele kilometers van je huis te doen.

Slaagkans: ?**

*alle cijfers uit dit experiment zijn gebaseerd op een steekproef met 1 sample.
** still to be continued
Dit artikel is opgedragen aan Coco, de muis die mijn kot maar niet wil verlaten.
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Studenten: € 2,10 voor een pint op vertoon van clubkaart!
Activiteiten/clubavonden: € 2,00 voor een pint!
Openingsuren: Ma-Vr: 14h-...h, Zo: 20h-03h
Verjaardagsfeestjes, optredens,… op aanvraag.
Peterschap extra sport-, cultuurverenigingen,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com
Like us on Facebook: De Koepuur
Follow us on Instagram: @de_koepuur
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The real carbonara
Penning
Je weet het misschien niet, maar pasta alla
carbonara is een extreem gevoelig onderwerp voor Italianen. Hoort er room bij de
carbonara of niet? Moet ik enkel de dooier
of het volledige ei gebruiken? Welke soort
kaas of spekjes moet ik kopen om O.G. carbonara voor te bereiden? Zoveel manieren
om de Italiaanse cultuur te beledigen. Gelukkig heb ik al vaker van de heerlijke Italiaanse gerechten van mijn Siciliaanse oom
kunnen smullen in mijn kindertijd en heb
ik een paar kook skills kunnen opdoen in
zijn keuken. Daarom ga ik je vandaag leren
hoe je echte carbonara kan klaarmaken op kot!
Eerst wat context! Het recept van pasta carbonara is oorspronkelijk uit Lazio, de
streek rond Rome en werd vooral door arme families klaargemaakt. Je hebt het door.
Rome en Sicilië liggen super ver van elkaar. Ik baseer me dus totaal niet op een recept
van mijn oom, sorry voor de valse hoop. Voor onze carbonara gaan we volledige eieren gebruiken, geen verspilling! Studenten zijn ook skere mensen. ZEKER GEEN
ROOM GEBRUIKEN!!! Room gebruiken in carbonara wordt enkel toegelaten wanneer
de Rode Duivels verliezen tegen de Squadra Azzurra om ons te wreken. Wat vlees betreft gebruiken mensen uit Rome pancetta of guanciale (wangspek). Aangezien het
niet altijd haalbaar is in Vlaanderen en om onze kosten te drukken, gaan we gewone
spekjes gebruiken. Ten laatste heb je drie juiste keuzes voor je kaas: Pecorino
Romano, Parmigiano Reggiano of een mix van de twee.
Nu je een deftige basis hebt, kunnen we beginnen aan het recept zelf! Hieronder vind
je de ingrediënten voor 1 persoon.
•

•
•
•
•

150g pasta (spaghetti is de beste optie, enkel andere lange pasta’s zijn een geldig alternatief)
Zwarte peper
75g gemalen kaas (Pecorino of Parmigiano
dus)
75g spekjes
1 ei

Je mag de hoeveelheden altijd naar je goesting aanpassen maar dit is een goed startpunt.
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1. Zet water op het vuur om de pasta te koken. Dit is de langste stap van het recept, we maken de rest terwijl het water opwarmt.
2. Klop de eieren in een kom met een vork en voeg geleidelijk aan gemalen kaas
toe om een homogene saus te krijgen. Voeg zwarte peper toe. Liefst te veel dan
te weinig!
3. Bak de spekjes in een pan tot ze goudbruin zijn.
4. Je water kookt! Smijt de pasta erin! Zout hoeft echt niet omdat spekjes en harde
kaas veel zout bevatten.
5. Giet de pasta af en laat het even afkoelen (zeker als je voor veel mensen kookt!).
De eieren moeten niet bakken als je ze toevoegt anders ga je omeletten pasta
krijgen en dat is disgusting.
6. Voeg je saus toe aan je pasta. De saus moet goed warm worden door de warme
pasta anders eet je rauwe eieren. Als de pasta te lang heeft afgekoeld kan je altijd de pasta met de saus op een heel zacht vuur verwarmen. Daarom is carbonara een tricky gerecht. Je moet het perfect evenwicht vinden tussen rauwe
eieren en omeletten.
7. Breng de spekjes in de pasta, meng nog eens goed en geniet van heerlijke carbonara met je vrienden.

Gefeliciteerd! Je hebt pasta carbonara klaargemaakt zonder oorlog met Italië te
veroorzaken! Zeker vermelden dat je het recept hebt gekregen van Gastoni, zoon van
een olijfboom.
Ciao !
Gastone figlio di un olivo
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Welke zomersport wil jij?
Spordt
Nu dat de winter achter de rug is kunnen we eindelijk meer genieten van buitensporten. Er is een hele reeks aan minder gekende sporten die een opwaardering verdienen.
Wij vroegen ons dan ook af welke initiatiesport het meest belovend lijkt om te organiseren. Klik daarom op de QR code en stem op een van de volgende sporten die je
graag eens zou uitproberen!!!

1.

Beachvolleybal moet de beste manier zijn om een
kleurtje te krijgen terwijl je je lichaam laat zien in
je gloednieuwe badpak. Na de match kan je nog altijd genieten van een paar pintjes bij zonsondergang!

2.
Frisbeegolf is een ontspannend spel dat je gratis
kunt spelen en een park vol bomen kunt verkennen.
Het enige dat u hoeft te doen, is een doel op 100-400
meter afstand kiezen en vervolgens bijhouden hoeveel
keer de frisbee gegooid wordt om het doel te raken.
Het is net als golf, maar veel creatiever en leuker!

3.
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Football is het ultieme Amerikaanse spel. Maar
een variant zonder al het agressief gedoe is Flag
Football. Een manier om het tackelen te verwijderen, is door gewoon de baldrager te taggen.

4.
Baseball is welgekend, maar ken je ook shotball?
Hierbij zijn de “bases” elke keer vervangen door een
shotje. Als iemand een home-run slaat, drinkt het ander team allemaal een shotje.

5.

Kajakken is een andere sport voor liefhebbers van
avontuur. Een tocht door Gent hebben we wel allemaal al vaak gedaan met de fiets, maar via het water is een totaal andere ervaring.

6.
Bij boogschieten is een vereiste dat je je focus niet verliest. Kanaliseer je innerlijke Katniss Everdeen en kijk hoe
dicht je bij het midden van het doelwit kunt komen.

7.

De mini-golfbaan wacht en jij bent er nog? Als je
een hele (of bijna volledige) dag met je vrienden
op het gemak de strijd wilt aangaan, is minigolf
een geweldige manier om dat te doen. Je kan er
een alcoholisch “touch” aan geven door je aantal
slagen in slokken te veranderen. De laatste zullen
op het einde misschien verrassend uit de hoek komen als ze wat aangeschoten zijn en hole-in-one
halen.

8.
Spikeball is steeds populairder en is ideaal om in
elk parkje te spelen. Bewijs je als duo om jullie uit te
kronen tot beste team van VLK!

Vergeet niet te stemmen!!!
Groetjes
Sport
17

Woordzoeker
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Vind je deze VLK activiteiten?




















agorafuif
bece
bierpong
cantus
esports
fakbar
galabal
groeideadline
insectensafari
jeneverloop
kerstmarkt
lrdw
paashaas
pavifuif
paviljoencafe
schaaktoernooi
speeddate
streekbierenavond
zwemtraining
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Fouriers
Doordat de groei intussen al een hele tijd een sex, mind en boerenbody rubriek bevat,
krijg ik steeds weer een Joepie vibe tijdens het lezen van dit fenomenaal studentenboekje. Aangezien ik deze Joepie gedachte niet meer van me af kan zetten en graag
het niveau van het gemiddelde groeiartikel wat naar omhoog wil krikken, presenteer
ik jullie:

HOT or NOT @Boerekot

NOT

HOT

Als volledig onpartijdige student
kan ik je vertellen dat Loïc in pak
een HOT verdient. Zeker een blauw
pak (met ruitjes) is terug volledig
in!

NOT
20

HOT

HOT

HOT

NOT
Na een epische Paashaas, kan Justin deze
fuif niet meer loslaten. Helaas is dit voorkomen niet het meest elegante.
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NOT

HOT

Ziezo, dit was het dan voor de eerste en hoogstwaarschijnlijk laatste HOT or NOT
@Boerekot. Indien iemand zich aangevallen voelt, herinner je dan dat ik geen kennis
heb over iets van modezaken en je altijd gewoon je eigen ding moet doen. Behalve jij
Louis, koop een andere muts.
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The mol drinking game
ICT
Het is eindelijk weer die tijd van het jaar dat we ons elke zondag haasten naar het tv
scherm om de legendarische woorden van Gilles te horen, namelijk: ‘Dag beste vrienden’. Om het deze keer allemaal nog leutiger te maken & om weeral een extra reden te
hebben om met je vrienden samen te komen op een zondagavond, bedacht ik het ‘the
mol drinking game’. De regels zijn simpel, drink telkens 2 slokken tenzij anders vermeldt. Pak er gerust een paar pintjes/ shots of sterke bieren bij & enjoy!

Groen scherm

Als ze sfeerbeelden laten zien
van Lanzorote/
Canarische eilanden

Wanneer Gilles
‘De mol heeft
goed werk geleverd’ zegt
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Wanneer Gilles
‘Dag beste vrienden’ zegt

Een slok per
gewonnen
pasvraag

Als iemand denkt
te weten wie de
mol is
(onder uw vrienden)

Wanneer er
minder geld
verdiend is in
een opdracht

Trekt hem binnen
bij een rood
scherm

Opdracht met
muziek

Wanneer de
kandidaten
samen aan de
ontbijttafel
zitten

Adje
als Emanuelle
de mol is

Wanneer de
kandidaten
strijden om
een vrijstelling

Adje als het
volledige bedrag is gewonnen

Als er tijdens
de reclame
‘Duvel 666’
voorkomt

3 slokjes wanneer de kandidaten zelf aan
alcohol aan
het drinken
zijn

Werken bij
Meat&More?
Start nu aan je
traject op maat
als trainee district
manager!

“Dankzij het uitgebreide traineeship
leer je al doende de knepen van het vak
en bouw je de nodige ervaring op: eerst
op de winkelvloer, vervolgens ook in je
functie als district manager. Daarom
koos ik ook voor dit traject. Je krijgt
de nodige tijd en begeleiding om te
groeien, zo kan je je functie uiteindelijk
beter uitoefenen.”
Jana, district manager in opleiding

Interesse in een traineeship bij
een groeiend voedingsbedrijf?
Kom meer te weten via meatandmore.be.

EEN JOB OP MAAT,
DAT SMAAKT.
Meat&More is een voedingsbedrijf uit Aalter,
bekend om zijn slagerijformule Buurtslagers
en maaltijdwinkels Bon’Ap.

Aje nie beirt zijet nie weird
Ewout Duhamel
Vrijdagmiddag, ik zit lichtjes zat nog op de trein naar huis na de epische Paashaas. Ik
hoor u denken, Paashaas is toch ver na de deadline van de Groei die op 20/3 om 12u in
de namiddag lag. Dat klopt, maar ik heb mijn opa Groei kaart gespeeld en mijn charmes bovengehaald.

Donc, nu naar het verhaal dat ik deze treinrit uit mijn aars wil trekken. Jullie hebben
wellicht al gehoord van het liedje “Aje nie beird zijet niet weird”, meerdere malen ingezet door mijn goede vriend Thomas en mezelf op Massacantus. Voor iedereen die
niet de kennis geniet om West-Vlaams te verstaan: als je niet overgeeft ben je het niet
waard.
Wat vele mensen niet weten is dat dit gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. In deze post-corona tijden
vloeien de pintjes talrijk en vele mensen zijn hun innerlijke alcoholgrens kwijt. Dit
leidt tot incidenten waarbij de maaginhoud opnieuw in de mond en op de grond terechtkomt. Een perfect normale respons van je lichaam, maar vele mensen fronsen als
je er trots op bent dat je lichaam correct werkt. Spijtig.
Ik benadruk even dat dit onderzoek honderd procent eerlijk echt waar gebaseerd is op
correcte data. Sommige mensen aan onze faculteit zijn er niet vies van om data wat te
bewerken zodat er toch een mooie paper uitvloeit maar dat is hier niet het geval (too
soon, ik weet, maar het mag gezegd worden). We volgen een student die wenst anoniem te blijven. Na een semester in het buitenland te zitten wou de student graag nog
eens van het Gentse studentenleven genieten. Met de VLK kunnen deze wensen gemakkelijk ingelast worden.
We bekijken 11 evenementen, allemaal uit dit semester. Uit Figuur 1 wordt duidelijk
dat het aantal keer beiren bij het uitgaan ongeveer 50/50 is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de persoon in kwestie zijn grens niet weet liggen. Is dat een probleem? Dat laat ik even in het midden.
Als we nu terug de zin bekijken: als je niet hebt overgegeven ben je het niet waard.
Een sterk statement, aangezien je iedereen met de vinger wijst die niet flext met wat
hij die dag gegeten heeft door het nog eens boven te halen. Met beiren kan je wel je
plaats in de vrienden hiërarchie afdwingen, door bijvoorbeeld op uw vriend te spetteren terwijl je in de gang beirt op Paashaas. Zeer specifiek voorbeeld dat ik heb van horen zeggen. Het brengt me wel tot het punt van dit artikel. Als je beirt ben je het
waard om hogere plekken in het sociale kastensysteem in te nemen. Uit recente ondervragingen blijkt dat mensen als Elon Musk, Bill Gates en Jeff Bezos hun succes te
danken hebben aan dominant beirgedrag.
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Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat personen die beiren het wel degelijk
meer waard zijn. De casestudy uit Duhamel (2022) wijst op de positieve effecten op
positie in de samenleving. Wel dient er op gewezen te worden dat vanaf het beirke
rood is en dit niet door rouge of andere rode drank is, je best naar het ziekenhuis
gaat. Ook is het afgevoerd worden naar het ziekenhuis met de ambulance een mogelijks neveneffect die dan weer een negatieve invloed heeft op je sociale klasse
(Wellekens, 2019).

Figuur 1.: Aantal keer gebeird bij het uitgaan (Duhamel, 2022).

Bronvermelding
Duhamel, E. (2022). On the effects of alcohol consumption during student events in
Ghent (Belgium). Science, 65. 256-269.
Wellekens, J. (2019). The negative influence of ambulance interference on social status. Science, 61. 136-140.
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Liefste pbr,
Als afstuderend VLK praesidium (*ween ween*) wil ik jullie raad want ik weet niet wat te
doen, ik ben verward. VLK zal normaal wel in goede handen belanden en dan zou ik gerust
slapen. Nu stel ik me toch wel wat vragen bij de generatie 2001…
Mijn eerste bekommernis gaat over een jonge heer die op een cantus weer eens heel veel gedronken had. Ik zei nog elke keer wacht ne keer wacht ne keer in de hoop hij niet meer te
veel zou drinken maar helaas trok hij elke keer zijn pint binnen. Die jongen dus kapot en alles wat erin gaat moet er ook weer uit en hij besliste dan maar gewoon even pipi in bed te
doen. Alle tot daar aan toe pipi in je bed op je kot, ik snap dat hoor, kan gebeuren, niets mis
mee. Maar nee die 2001 generatie vindt dat al niet meer genoeg, die heeft dat gedaan in het
bed van zijn vriendin. Waarschijnlijk gewoon omdat hij dan zelf zijn lakens niet moest verversen.
Je kan al is zat gaan op een cantus, ik heb zo ook mijn goede en slechte momenten gehad.
Maar een tweede jongeman was op de ingenieurscantus met de VTK zo zat dat hij plots dacht
dat hij zeden was, terwijl hij geen zinnig woord meer kon uitkramen. Tuurlijk maak ik me
zorgen als die 2 seconden later lijkbleek en morsdood op zijn tafel lag. Maar gelukkig of niet
is hij toch half herrezen om nog een laatste uitbarsting van zijn maag te doen (wat daar uitkwam maak ik me ook wat zorgen over maar ja…)
En de laatste, ja, jullie kennen hem goed, 1 van de vaste klanten die al zelf hulp heeft gezocht
bij jullie. Hij dacht dat het op het galabal van een andere kring slim was om achter de toog te
kruipen, een pintje te tappen voor een van z’n mede-praesidiumleden om daarna met z’n
klikken en klakken buiten geschopt te worden.
Liefste pbr, geef me aub raad. Is het slim en veilig om de VLK over te laten aan deze 3 musketiers (en wie weet wat de rest van 2001 of jonger nog in petto heeft)? Of moet ik me toch zorgen baren? Misschien is keizer praeses een idee?
Kusjes en likjes
Verward
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Beste Verward
Bedankt om ons op de hoogte te houden, wij maken ons zelf soms ook wat zorgen om de frequentie van hun voorkomen in deze rubriek. Maar wij raden aan
om je niet te veel zorgen te maken. VLK zal wel op haar 4 pootjes terecht komen
net zoals onze spirit animal kroketje altijd doet (en ja als het niet zo is dan is dat
gewoon echt heel jammer e,maar we zullen erop vertrouwen). Dus tijd voor jou
om afscheid te nemen en enkel irritante oude zak te zijn volgend jaar en zelf ongewild achter de toog te kruipen om hen te testen. En laten we eerlijk zijn de generatie voor jou had ook wel enkele dingen om zich zorgen over te maken, maar
jij hebt je hoofd gelukkig ook boven gehouden in al die vijvers, of leren je plas
ophouden op cantussen.
xoxo PBR
PS: Onze vaste klant die achter de toog gekropen is heeft veel problemen maar
dit zien wij niet als probleem, eerder episch en het probleem van die kring dat
mensen in zijn toestand daar geraken.
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Beste feesters
Feest
Beste feesters
Het is weer een nieuwe maand, en dus ook tijd voor een nieuw VLK feestje! Ondertussen zouden jullie al verwend moeten geweest zijn met die epische Agorafuif, en die
spotgoedkope Paashaas!

Al die feestjes, dat is allemaal goed en wel, maar na een tijdje verlies je overzicht. Al
die feestjes vliegen rond je heen, en op den duur weet je gewoon niet meer waar je
staat. Ik was overlangs de Vooruit binnengestapt en opeens stond ik aan de trappen
van de Delta? Ik vermoed teleportatie, maar het kan ook zijn dat een van onze proffen
zonder mijn toestemming mij verplaatst heeft. Aan de uGent kan blijkbaar toch alles!

Figuur 1: niet de echte trappen van de delta maar besef hoe episch het zou zijn als ze
daar een rolstoellift zouden hebben, kan ik na hun cantussen ipv naar boven dragen,
gewoon op de lift zetten

Om het ware onderwerp niet uit het oog te verliezen, het is tijd om een overzichtje te
maken van waar je zo al kan feesten in ons schone Gent, kwestie dat je je ook niet opeens in de Pere totale om 7 uur bevindt als je gewoon een rustig pintje wou drinken in
de Koe…
FAKBARS:
Dit zijn epische feestjes in de Koe. Uw lieftallig feestteam doet daar soms iets speciaal
mee, vaak ook niet en toch zijn ze zo episch dus punt gemaakt doei x
PAVILJOENFUIVEN:
Deze 7 uur lange bangers van eigen maak zijn mogelijks wel de beste fuiven van Gent.
Spotgoedkope inkom, knap personeel, goedkoop bier, fantastische cocktails, need I
say more? Als je deze fuiven mist, dan heb je effectief een gat in je leven. Namelijk in
je brein omdat je echt stupid moet zijn om hier niet naar toe te komen.
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AGORAFUIF:
Deze jaarlijkse klassieker bekoort al even het hart van de Boerekotter: druk, ma nie te
druk; plaats, ma nie te veel plaats; leuk volk, ma nie te leuk … ma super nice volk. Het
erge is, dat als je deze fuif mist, je effectief een jaar moet wachten op de volgende. Dat
is, lijk men dat zo formeel zegt, fokd op G.

Figuur 2: deze stormtrooper was niet op agorafuif

PAASHAAS:
Dit is de Vooruitfuif van de VLK, en die is dit jaar echt onmisbaar geworden door gi
ga gekke deal die we hebben, namelijk 1+1 gratis de hele nacht. Dit verdient een huts:
(u zegt nu luidop huts na het lezen van deze zin)
Je hebt ook nog clubs en overpoort en die ene litte housparty van de maat van je jongere broer wiens ouders even op shortski zijn dus hij maakt er efkes goe gebruik van,
maar die feestjes verbleken compleet tegenover de meesterklasse van de VLK.
Rozen zijn rood, ik heb een kater, sla je een flater, drink nooit water
Feest out grts x
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Magnifieke Mythbusters
Cultuur
Elke maand gaan wij voor jullie, onze geliefde boerekotters, op zoek naar de waarheid
en ontkrachten we verschillende stellingen die de ronde doen. Zoals Elvis Presley
himself ooit zei: “De waarheid is als de zon. Je kunt haar even tegenhouden, maar ze
gaat niet weg”. Vandaag is het weer de dag dat jullie cultureel niveau een trapje hoger
gaat. Geniet, wees verbaasd en leer bij!
Einstein faalde in wiskunde
Veel mensen gebruiken dit om zichzelf of anderen op te beuren, want
als zo’n genie het niet kan dan is het minder erg om het zelf niet te
kunnen. Maar dit blijkt niet te kloppen. Einstein was namelijk een kei
in wiskunde. Wel klopt dat hij ooit faalde voor een toelatingsexamen.
De liedjes van K3 bevatten duivelse
boodschappen
Ophef in 2007. De Nederlandse Bond tegen het Vloeken
vond een onderbewuste boodschap in de muziek van
K3. Wie het liedje Oma’s aan de top achterstevoren beluistert, hoort onder andere grote massamoord en godverdomme leuk. Een heleboel andere groepen gingen
de drie meisjes voor: zo werd Led Zeppelin destijds verdacht van onfrisse boodschappen in hun klassieker
Stairway to heaven en kreeg Queen het aan de stok omdat in Another one bites the dust de zin It's fun to smoke marijuana te horen zou zijn. We gaan even voorbij aan het feit dat je al behoorlijk
geschift moet zijn om liedjes achterwaarts af te spelen.
Het punt is in elk geval: wie verborgen boodschappen in liedjes wil vinden, zal die ook
vinden. Dat heeft te maken met taal en statistiek. De kans dat je bepaalde woorden
hoort, is statistisch reëel. Mensen zijn zeer gevoelig voor patronen en zullen dus, bewust of onbewust, op zoek gaan naar iets herkenbaars. Hetzelfde fenomeen doet zich
overigens voor met de vele mama appelsapliedjes. Dat zijn anderstalige liedjes waarin
een Nederlandstalige boodschap lijkt te zitten.
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Vincent van Gogh sneed zijn eigen oor af
Over Vincent van Gogh (1853-1890) worden heel wat mythes verteld.
Eén daarvan is dat hij zijn oor eraf zou hebben gesneden in 1888, na
een ruzie met de Franse schilder Paul Gauguin. Iedereen die Vincent van Gogh in het laatste anderhalf jaar van zijn leven heeft gekend, beweert echter dat hij alleen het oorlelletje eraf sneed. Er is
ook ander bewijsmateriaal: op een tekening die Gauguin na het incident met Van Gogh maakte, is (bijna) het hele linkeroor van Van
Gogh te zien.
De Franse uitvinder Joseph Guillotin stierf door zijn eigen uitvinding
Dr. Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) vond de guillotine
niet uit, stierf er niet door en probeerde zelfs met weinig
succes zijn hele leven lang om niet meer te worden geassocieerd met het tuig. Toestellen om mechanisch te onthoofden
bestonden al voor Guillotin geboren was. De vroegste melding dateert uit 1286 uit het Engelse Halifax.
Toch dankt de guillotine haar naam aan de Franse dokter.
Als lid van de Franse Nationale Vergadering hield hij op 10
oktober 1789 een pleidooi voor de hervorming van de doodstraf. Guillotin stelde voor alle terdoodveroordeelden op dezelfde wijze terecht te stellen. Tot dan hing de wijze van terechtstelling af van de stand van de veroordeelde en de aard van het misdrijf en hen
door een machine te laten onthoofden. Zijn verzekering dat een mechanische onthoofding vrijwel pijnloos zou geschieden, veroorzaakte nogal wat commentaar. Er
ontstond een spotliedje waarin de machine guillotine werd genoemd, als het kindje
van dokter Guillotin. Het toestel werd ontwikkeld door de Franse chirurg Antoine
Louis, weliswaar met adviezen van Guillotin. De Duitse pianobouwer Tobias Schmidt
werd aangetrokken voor de bouw ervan. Het toestel kreeg de naam louisette, maar
raakte toch bekend als guillotine. Er was weliswaar een J.M.V. Guillotin geen familie
van die door het toestel werd onthoofd, Joseph stierf in 1914 een natuurlijke dood en
ligt sindsdien begraven op Père-Lachaise.
Hopelijk hebben we je nu toch wat fundamentele wijsheden kunnen bijbrengen en
kan je nu met een gerust hart slapen. Nu je dit allemaal te weten bent gekomen, ga je
zeker en vast kunnen uitpakken volgend familiefeest!
Cultuur out x
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THE PERKS OF LIVING IN ZWIJNCITY
Emily De Weerdt
Dit artikel betreft een getuigenis over het leven in Zwijndrecht. Mijn verdere voorvaderen leefden al in dit bescheiden dorpje sinds 1456, en ook mijn ouders besloten dit
ritueel verder te zetten en hier een huis te kopen.
Wat zij niet wisten, is dat ze hier een dochter zouden
schapen die later gedoemd zou zijn. Iets zoals een heks
die een vloek uitspreekt waardoor ze 100 jaar slaapt, maar
dan veel erger. De heks heet PFOS.
We gaan even terug in de tijd. Een prachtig kind werd geboren. Het werd gevoed met moedermelk, van een deerne
die al heel haar leven in het gezellige Zwijndrecht had
doorgebracht. Later werden voor het flinke peutertje liters
fruitpap gemaakt, van eigen gekweekte vruchten. De
moestuin groeide en groeide, de kippen scharrelden vrolijk rond en zorgden vele malen voor het ontbijt. Patatjes
uit eigen grond stonden nog vaker op het menu. Een zelfvoorzienend gezin noemt men dat. Als ze maar niet in
een straal van 2 km bij de 3M fabriek hadden gewoond
dan toch…
2021 beloofde een beter jaar te worden dan dat daarvoor, maar niets was minder waar.
Daar kwamen de eerste krantenkoppen die ons dorpje op zijn kop zette. Het verdict
was gevallen: onze grond is vervuild met PFOS. Wikipedia citeert: een van de toxische stoffen waarvan bewezen is dat ze zich opstapelen in het menselijk lichaam en
als “zeer gevaarlijk” worden bestempeld.
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Van PFOA is bekend dat het schadelijke effecten kan hebben op het
immuunsysteem en op de voortplanting en ontwikkeling van het
ongeboren kind. Het is mogelijk
kankerverwekkend en schadelijk
voor de natuur. De stof kan vooral
problemen opleveren voor dieren in
de top van de voedselketen, zoals
vogels en zoogdieren. Bron: rivm.nl

Zoals je hier kan lezen is het eigenlijk een wonder dat ik besta. Of er iets misgegaan is
bij mijn ontwikkeling laat ik in het midden. Het is alleszins wel duidelijk nu waarom
wij onze kippen zo vaak hebben moeten vervangen wegens rare ziektes. Al die tijd
leefde ik met een schuldgevoel, denkende dat ik ze niet genoeg liefde had gegeven.
(Kleine beschrijving van hoe het eraan toe ging: ooit hadden we een kip waarvan de
aars is beginnen rotten en die werd opgegeten door maden, sowieso PFOS man)

Ik kan nu dus enkel afwachten wat er met mij zal gebeuren. Ik zal een bloedonderzoek laten uitvoeren zodat ik mijn levensverwachting kan voorspellen en er nog het
beste van kan maken. Ondertussen werk ik mee aan vele thesissen van Ugenters die
brieven in onze brievenbus stoppen om ons te komen interviewen. Indien er iemand
geïnteresseerd is in een bloedstaal mag je mij altijd contacteren op het nummer
0491882444. (prijs o.t.k)
Vervuilde groetjes,
Emily
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The riddle
Jelte Mikkelsen
“I got two strong arms
Blessings of Babylon
Time to carry on…”
Zo begint de lead single “The Riddle” van een album
met dezelfde naam van Nik Kershaw. Niet verrassend
bij die naam gingen vele mensen die in 1984 voor het
eerst de lyrics te horen kregen op zoek naar wat het
antwoord was tot dit raadsel, maar toch bleef de tekst
onopgelost.
Zo kwam het er toe dat een tijdje geleden mijn broer naar mij kwam met een simpele
uitdaging. Diegene die als eerste de betekenis achter het liedje achterhaalde won,
maar na vele malen het liedje te luisteren kwam eerst ik en dan mijn broer tot het besluit dat de tekst werkelijk in geen enkele eenduidige richting wees.
Een vlugge google actie gaf al snel aan waarom dit was want er bleek werkelijk geen
enkele betekenis achter het liedje te zitten. Kershaw had gewoon een toffe melodie
gevonden, er een initiële tekst op verzonnen in de verwachting de tekst naar iets betekenisvoller te veranderen, maar was uiteindelijk tot het besluit gekomen dat de initiële tekst toch het best werkte.
Als grap werd aan het liedje de naam “The riddle” gegeven en de rest is historie. Pas
jaren later durfde Kershaw toe te geven hoe het liedje tot stand was gekomen met een
enigszins teleurgestelde reactie vanuit het kamp van de speurders.
Met dat liedje heeft Kershaw mij echter wel geïnspireerd om zelf ook eens te proberen
om zo’n raadsel te schrijven. En met de opkomende “The Batman” film waarbij ik
blijkbaar de enige persoon ben die enthousiast is voor the Riddler als schurk heb ik
ook een raadsel geschreven:
“In Albion, stal van de rijken,
gaf aan de armen
In Rome, tijdens het tweede Triumviraat
opnieuw leven in geroepen door een moord in het senaat
In Vlaanderen, 13e eeuw:
Spotte met de geestelijkheid, nam de adel in de maling
Weet je het woord nog niet? Dan is hier nog een aanhaling:
Ge 3:17-19”
Voor de duidelijkheid, ik zoek naar één Nederlands woord en er staan geen tips in de
rest van mijn tekst. Enig idee wat het woord kan zijn? Je kan me jouw antwoorden
mailen naar Jelte.Mikkelsen@UGent.be en voor de eerste die het raadsel juist heeft
trakteer ik op de volgende fakbar.

36

Nieuwe UGent-opleiding duurzame
voedselverpakkingen
De nieuwe master-na-masteropleiding Sustainable Food Packaging aan de UGent
Campus Kortrijk stoomt studenten klaar om aan de slag te gaan als expert in het
duurzaam verpakken van levensmiddelen.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker als het gaat over voedselverpakkingen. Zowel de voedings- als de verpakkingssector vraagt dan ook specifiek naar experts die
weten hoe je voedsel op een duurzame manier kan verpakken. Deze opleiding biedt
daar een antwoord op.

Voor wie?
De Engelstalige master-na-masteropleiding duurt 1 jaar en is bedoeld voor mensen die
al aan het werk zijn in de voedings- of verpakkingssector, maar ook voor net afgestudeerde Belgische en internationale studenten die zich willen specialiseren in duurzame voedselverpakkingen. Iedereen met een masterdiploma komt in aanmerking, maar
voldoende kennis van chemie en wiskunde is onontbeerlijk.

Modulair en Engelstalig
Het programma is modulair opgebouwd. Daardoor kunnen studenten het programma
spreiden over twee of drie jaar. Lessen zullen online, hybride en on campus gegeven
worden, in het Engels.

Nauw contact met industrie
Via casestudies, werkveldbezoeken en gastsprekers van bedrijven komen studenten
regelmatig in contact met actuele en concrete uitdagingen in de industrie. In hun
masterproef zoeken de studenten oplossingen voor een specifieke onderzoeksvraag
van een bedrijf of organisatie.
De studenten zullen concrete toepassingen kunnen uittesten in het gloednieuwe onderzoeksgebouw VEG-i-TEC. Dat is een ‘levend labo’ op de UGent Campus Kortrijk
dat focust op de groente- en aardappelverwerkende industrie.

Info en inschrijven
Bekijk meer info over de opleiding op www.sfp.ugent.be.
Inschrijven kan via de UGent-website. Dat kan tot 1 april voor visumplichtigen, en tot
1 juni voor niet-visumplichtigen.
De opleiding werd mogelijk gemaakt dankzij een opstartfinanciering van de Vlaamse
Overheid die het aanbod aan levenslang leren in West-Vlaanderen een boost wil geven.
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Gratis pizza
Loic De Pestel
Het is zondagavond, de eerste week van het tweede semester zit er dus bijna officieel
op. Het is dan ook tijd om naar kot te vertrekken richting onze mooie stad Gent. Ik
kom toe op kot en krijg een bericht in een groepschat met de vraag wie er allemaal al
in Gent is. Er is tamelijk wat respons en we besluiten om een gezellig kotavondje te
organiseren. Rond 23u30 beginnen we allemaal een kleine honger te krijgen en merken we dat de frigo compleet leeg is… Er schoot een lichte paniek doorheen de groep.
We beseften namelijk dat we nog maar 30min de tijd hadden om te beslissen of we
nog vlug naar een nachtwinkel zouden gaan of niet (toen sloot alles nog om 00:00).
Na lang brainstormen hebben we finaal besloten om op jacht te gaan achter goeie
diepvries pizza’s. Gelukkig was “voeding Geert” (de beste nachtwinkel, vlakbij onze
geliefde campus) nog open en konden we een voorraad van een 5-tal pizza’s inslaan.
Echter moesten we er wel 20 euries voor neerleggen, wat pittig veel was. Maar we hadden onze pizza’s, dus we waren vree content.
Op de terugweg van “voeding Geert” zagen we de straat vol staan met glasbakken daar
het maandagochtend glasophaling was in de buurt. Iemand van onze groep, met jarenlange ervaring als jobstudent bij de Delhaize, zag direct met zijn scherpe blik dat
er heel wat flesjes inlagen die met statiegeld waren. En plots had iedereen door dat er
heel wat geld gewoon voor rapen lag en dat we die pizza’s op die manier gratis konden
verkrijgen. We liepen naar kot en namen alle zakken en emmers mee waar we de flesjes in konden verzamelen. Terwijl er iemand op kot bleef om de oven op te warmen en
voor de heerlijke pizza’s te zorgen, vertrok de rest op statiegeld-jacht. Het waren
spannende minuten: politie die passeerde, snijwondes door het glas, vreemde geluiden, glazen flesjes die kapot op de grond neervielen… Maar finaal hadden we als netto
resultaat na 20min twee gevulde emmers en twee gevulde zakken vol met statiegeld
t.w.v. een kleine 15 euro. Wat dus betekende dat de pizza’s slechts 1euro/ stuk waren,
zalig.
Indien jullie, lieve Groei lezertjes, ook eens op statiegeld-jacht willen gaan, dan volgt
hieronder nog een handige lijst die jullie zeker bij de hand moeten hebben om snel
statiegeld flesjes te herkennen. Nog een kleine tip voor aan de slag te gaan: meestal
liggen er ofwel heel veel flesjes statiegeld in een bak, ofwel ligt er (bijna) niets. Dus je
kan in 1 oogopslag beslissen als je een bak verder moet doorzoeken of niet.
PS 1: via deze site (https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling) kan je jouw
straat ingeven en zien wanneer er glasophaling is in jouw buurt! Zo kan je je optimaal
voorbereiden.
PS2: een hoofdlamp is een handige gadget, zo heb je nog jouw handen vrij om de glasbakken te doorzoeken.
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Statiegeld logo
Indien je dit logo ziet op een ticketje, dan heb je
prijs!
Jupiler-achtig flesje
10 cent stuk.
Er zijn heel veel flesjes die daarop trekken, maar
er zitten ook valse tussen. Deze zijn meestal lichter dan gewoonlijk en zijn geen geld waard.
Maes/ Cristal/ Heineken/ Stella Artois
10 cent stuk.
Deze hebben een andere vorm dan deze hierboven. Voordeel is dat indien je de vorm herkent, je
sowieso jackpot hebt omdat er geen valse tussen
zitten zoals bij Jupiler.
Duvel-achtig flesje
10 cent stuk.
Deze hebben een unieke vorm. Ook Chouffe enzo
hebben dezelfde vorm. Valt direct op in de glasbak.

Grimbergen
10 cent stuk.
Met zijn unieke vorm zie je hem meteen liggen
tussen alle andere flesjes.
Geuze
20 cent stuk.
Ietsje groter dan de rest, maar ook dubbel zoveel
waard.
Wijnfles van de Delhaize
30 cent stuk.
Met een groene of een rode streep op de achterkant van het etiket. 3 zo een flessen en je hebt
bijna 1 euro
Floreffe
40 cent stuk.
Met zijn 40 cent per stuk toch wel de diamant
van de statiegeldflesjes. Makkelijk te herkennen
door zijn unieke tsjoepsel.

PS3: dit is wel niet toegestaan volgens de letter van de wet, dus opgelet voor de
popo’s.
Veel plezier xxx Paul
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Calibri 11
Thomas Windey
Hier zijn we dan. Ergens. Geen idee of het midden op de weg is, of we pas juist zijn
vertrokken en of er misschien, ergens in de verte, een bestemming opduikt. Eén ding
staat vast: of je nu de sigma-male grindset hebt ingeschakeld, meedrijft op de rivier of
gewoon rotsvast blijft staan waar je bent, waarschijnlijk ben je niet wat of wie je wilt
zijn. Meer nog: als tegen alle verwachtingen in, alles je richting uitkomt en je toch, al
is het maar voor heel even je doelen bereikt, is de kans groot dat je er niet gelukkig
mee bent.
SHEEEEEESH! Wat een kleffe, nietszeggende, futloze, referentievrije en hoop opgevende intro heb ik hier weer neergeschreven terwijl de kleinste wijzer van het wandhorloge zich weer opmaakt voor een nieuw rondje en de cursor een string van Arial 12
nalaat in Microsoft Word (Arial supremacy rise up!). Natuurlijk ben ik weer rond de
pot aan het draaien, aan het stallen, aan het uitstellen, moeilijk aan het doen en tijd
aan het rekken maar mijn emotioneel erwtenbrein heeft het moeilijk om dingen te
formuleren (waauw dit is weer meta zeg pffff). De laatste tijd heb ik het gevoel dat we
massaal ons mentaal welzijn aan het negeren zijn terwijl meer en meer mensen en instellingen moeite doen om het bespreekbaar te maken en er een big deal rond te maken. Een contradictie die op het eerste zicht weinig steek houdt maar waar ik wel van
overtuigd ben. “Het is oké om (even) niet oké te zijn.” “Als je ergens mee zit moet je
het maar komen vertellen.” “Workshop luisteren en tips uitwisselen.” Deze oneliners
klinken allemaal wel (en zijn het waarschijnlijk ook) alsof ze een goed initiatief zijn en
met de beste intentie zijn opgesteld maar eerlijkgezegd is het toch allemaal maar een
passieve rommel waarbij de personen die bereikt zouden moeten worden helemaal
achteraan de lijst met geïnteresseerden staan.
Wat is dit weer 21ste eeuw-gedrag van me. Zomaar een probleem aankaarten om dan
nog niet eens de moeite doen om te denken aan een oplossing en maar blijven klagen
tot iedereen gezellig meedoet. Gelukkig is het pas maart en staat zeggen wat je denkt
maar er ook over nadenken en nuance geven aan de zaak tussen mijn nieuwjaar resoluties. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er ook maar iets is van wat ik stel enige coherente denkwaardige sterkte vertoont maar relativeren is gemakkelijk. Ik stel voor dat
we met z’n allen minder passief doen rond het mentale reilen en zeilen van onze medemens en ons meer toeleggen op af en toe eens een gesprek rond hoe we ons voelen
met de mensen die we vertrouwen en stiekem toch ook heel graag zien.
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Gelukkig voor de eenzame strijder die dit leest heb ik niet de aandacht noch de tijd en
het lef om meer dan 1 pagina in Arial 12 op te tekenen en komen we weer tot onze onvermijdelijke finaliteit. Volgende keer als ik je vraag: “Hoe gaat het?” en je antwoordt
met: “Goed, goed.” zal ik je erop wijzen dat ik het niet leuk vind als mensen tegen me
liegen maar zal ik ook de woorden van de Schepper herhalen: Ga samen eens een pint
drinken, bel eens naar de mama, zeg beleefd dankjewel en het allerbelangrijkste:
Grts en stay hydrated
Thomas
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Dagelijkse buurroutine
Louis
Omdat ik mij de afgelopen jaren al veel afgevraagd heb wat mijn o zo luide buur allemaal uitsteekt op een dag ben ik eens serieus gaan beginnen nadenken en heb ik zijn
dagelijkse routine door (denk ik).
07:00:

Ontwaken van lange slaap en ontbijten, ondertussen natuurlijk de drilboor
laten draaien om hem op te warmen. We zouden niet willen dat de dril
boor niet pico bello werkt voor de rest van de dag en een halfwarme dril
boor is ook leuker vast te houden waarschijnlijk.

07:30:

Beginnen aan het harde werk! Met de opgewarmde drilboor naar de favo
riete muur om eens goed wat te boren en te drillen gelijk een echte vent!
Pintje in de ene hand drilboor in de andere, klaar voor een aantal uren
zonder pauze eens goed te geven.

11:30:

Na deze hevige sessie lawaai te maken is het wel eens tijd voor een pauze,
want de dag is nog lang en er is nog heel wat werk aan de winkel. Snel iets
eten tijdens de hemelse klanken van de drilboor die aan het uitdraaien is
(ja dat is zoals bij lopen dat je uitloopt, drilboren doen dat ook, trust)

12:00:

Nu je gokt dat je buur ongeveer wil genieten van zijn middageten en hij
dus zelf misschien wel muziek opzet is het tijd voor het echte werk. Het
monotone en consistente geluid van de drilboor is namelijk makkelijk te
verstoppen achter wat luide muziek. Gelukkig is je hamer zo luid en in
onregelmatige stoten dat dit geen probleem meer vormt. Tijd om dus uren
lang IKEA - kastjes in elkaar te zetten met je hamer om zo toch iets te heb
ben om op te slaan.

18:00:

Tijd om de eerder vermelde IKEA - kastjes te verkopen op een lokale
markt. Op deze manier win je je brood om rond te komen.

19:30:

Vlug naar de IKEA om nieuwe kastjes te kopen om morgen in elkaar te
slaan. De IKEA sluit om 20:00, maar aangezien je deze routine al jarenlang
volgt weet je alles precies staan en ben je daar soms al weg op een
kwartiertje.

20:00:

Vroeg in bedje, want morgen is er weer een dag met heel veel luid werk!
Wat kan het leven mooi zijn!

Oke, misschien niet helemaal accuraat, maar ik gok toch het merendeel wel juist te
hebben. Oke, misschien niet het merendeel, maar misschien wel een deel. Leuke
mens voor de rest.
Groe(i)tjes Louis
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Kijk Bridgerton! Oké bye x
Antonia
19e-eeuwse high society in Londen, opgeduwde boezems, scènes van schone kontjes
en zo van die Jane Austen doorweekte witte hemden. Persoonlijk zou ik nu al verkocht zijn, maar aangezien ik mijn groeiartikel niet 1 zin lang kan maken, zal ik jullie,
dear readers, nog een beetje verder overtuigen.
De serie Bridgerton, die te bekijken is op Netflix, bestaat momenteel al uit 2 seizoenen. Seizoen 2 kwam online 25 maart. Ja je ziet dat goed, dat is de dag na die mega
epische VLK fuif in de Vooruit. Ik heb seizoen 2 helemaal niet met kater enal gebinged nadat ik 3 pietluttige uurtjes had geslapen. Nog maar eens een bewijs van hoe
leuk en bingewaardig deze serie is.
De serie is gebaseerd op boeken van Julia Quinn. In elk boek komt telkens 1 broer of
zus van de familie Bridgerton aan bod. Het eerste seizoen/boek gaat over Daphne. Zij
komt de Duke of Hastings – ofwel Simon Basset – tegen. Hij is allesbehalve op zoek
naar een vrouw, hij is eigenlijk een echte player. Ze doen tegenover de buitenwereld
alsof ze in elkaar geïnteresseerd zijn. Daphne krijgt zo weer meer bekijk van welgestelde mannen en Simon heeft op deze manier minder last van de losgeslagen debutantes en hun moeders. Deze 'verhouding' blijft natuurlijk allesbehalve strikt zakelijk.
Spoiler: ze worden verliefd. *shocked*
Het tweede seizoen gaat echter over iets helemaal anders. De oudste zoon, Anthony
Bridgerton, een echte player, beslist om eindelijk een vrouw te zoeken. Zijn verhaal
loopt echter anders dan gepland. Rarara hij wordt ook verliefd.
Nu volgen nog enkele redenen om zelf mijn koppigste groeilezers te overtuigen:
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Ik wil graag beginnen met het meest obvious te staten: het is een heel knappe
cast. Van die mooie bakkebaarden, aansluitende pakken, brede schouders, schone kontjes, ogen waarin je verdrinkt… Oké sorry ik raakte een beetje afgeleid, ik
ga verder naar het volgende puntje.



Ook niet onbelangrijk: de romantiek. In seizoen 1 krijgen we te maken met “fake
dating”, terwijl er is seizoen 2 “enemies to lovers” plaatsvindt. Met andere woorden voor ieder wat wils. Ook altijd leuk als er bij deze romantiek wat *spicy* scenes voorkomen (if you know what i mean).



Bridgerton is dan wel een period drama, maar het bevat covers van liedjes van
onder andere Ariana Grande, Harry Styles en Taylor Swift. Dat zijn echt heel
heeeel mooie covers, zoek ze eens op ;)



Ook echt kei cool: Bridgerton volgt een recente trend van color-blind casting in
historische drama's. Mensen van kleur worden gecast in rollen waarvoor ze in de
voorgaande jaren niet in aanmerking zouden zijn gekomen.

Oké als ik je nog steeds niet overtuigd heb, ligt het probleem bij jou. (It’s you, not me)
Super veel kijkplezier mijn liefste groeilezers!
Ps. Probeer geen hartaanval te krijgen wanneer Regé-Jean
Page op je scherm verschijnt.
Groe(i)tjes
Toni xxx
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Boeroscoop
Welke apostel ben jij?
Waterman 21/1 - 19/2
Andreas

woorden. Toch ben je streng voor jezelf.
Stop ermee jezelf in twijfel te trekken
want je verdient beter!

Stier 21/4 – 20/5
Jakobus de mindere

Jakobus toch, herpak je. Is
Jij bent iemand die graag de touwtjes in het nu echt nodig je zo
asociaal te gedragen? Nu
handen neemt. Een Kerk
lijkt het alsof alles nog
oprichten bijvoorbeeld,
goed gaat, maar je zal zien
zou voor jou geen overdat je gebrek aan sociale
dreven grote uitdaging
vaardigheden ooit zal leizijn.Geniet toch ook nog
den tot een marteldood.
wat van het leven. Je
Beschouw dit niet als een
hebt een talent voor visbelediging, het is slechts
sen. Probeer dit eens en
een wake up call. De boeroscoop heeft het
je zal zien dat ontspanbeste met je voor!
ning jou ook goed kan doen

Vissen 20/2 – 20/3
Bartolomeüs
Je laat je door niemand
beïnvloeden en bent vaak
op jezelf. Daarom is je
naam ook niet bij vele
mensen bekend. Zolang
jij je daar goed bij voelt is
dit geen enkel probleem,
maar weet ook dat experimenteren met je sociale contacten een
nieuwe wind zou kunnen blazen in je leven.

Ram 21/3 – 20/4
Filippus
Filippus, wat ben jij slim
en ruimdenkend. Aan
logisch denkvermogen is
er bij jou geen gebrek.
Ook kunnen mensen altijd bij jou terecht. Wanneer jouw vrienden slangenbeten oplopen door van die toxische
slangen, kan jij ze herstellen met enkel
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Tweelingen 21/5 – 21/6
Jakobus de Meerdere
Nog een Jakobus? Zeker
wel! Gelukkig sta jij er
beter voor dan de andere.
Je bent een harde werker
en momenten waarop jij
je doel niet bereikt zijn
uiterst zeldzaam. Je bent
bij de meeste mensen geliefd omdat je vaak onverwacht ten hulp komt. Dat siert je, trouwe
apostel!

Kreeft 22/6 – 22/7
Thomas
Kritisch zijn is een goede
eigenschap,
Thomas,
maar overdrijven hoeft
ook niet. Enkel geloven
dat iemand leeft als je
zijn warme bloed kan
voelen stromen? Dat is er
wel lichtjes over. Straks
krijg je nog de bijnaam
‘ongelovige Thomas’…

Leeuw 23/7 – 22/8
Johannes

Schorpioen 23/10 – 21/11
Mattias

Wat een handige harry
ben jij! Je zal merken
dat je kleine talentjes
vaak niet worden opgemerkt, maar op een
dag zal er een belangrijk persoon je tegenkomen en je carrière
naar een hoger niveau tillen. Verder durven al je vrienden in jouw bijzijn hun echte gedaante te tonen. Maar pas op voor
Jakobus de Meerdere! Samen zullen jullie
zorgen voor donder…

Er wordt vaak van je geprofiteerd. Zijn je vrienden
wel echt vrienden wanneer je enkel gecontacteerd wordt als ze jou echt
nodig hebben? Er zijn zo
veel mensen die jouw aanwezigheid op prijs stellen, Mattias. Zoek
uit wie deze mensen zijn voordat je door
de profiteurs met stenen wordt bekogeld.

Maagd 23/8 – 22/9
Judas

Boogschutter 22/11 – 21/12
Petrus

Het doet de ronde dat jij
de sleutel tot de hemel
zou bezitten. Deze is echJij vuile verrader. Voor
ter wel volledig verdiend!
geld ga jij over lijken.
Jij bent al heel je leven de
Een kruisigingetje uitbeste leerling en een rots
voeren zorgt bij jou
om op te bouwen. Jij beniet voor nachtmerries.
reikt altijd hetgene wat
Zorg maar dat je nog
door iedereen als onmogelijk wordt gemet jezelf kan blijven
zien. Over water lopen bijvoorbeeld! Ik
leven, Judas. Voor je
het weet begint er vanbinnen iets te kna- heb wel van anonieme bron opgevangen
gen. Het geld dat jij bezit heb je zo be- dat je iemands oor zou afgehakt hebben.
smet met je vuile karakter dat niemand Berg misschien je zwaard op in de toekomst.
het ooit van je zou willen erven.

Weegschaal 23/9 – 22/10
Matteüs
Mensen afzetten is je
specialiteit. Misschien
is het geen slecht idee
om te beginnen zoeken
naar een echte job. Of
wil jij voor altijd gezien
worden als genadeloze
tollenaar? Er zijn mensen in je omgeving die je goede kant al
hebben ontdekt. Aanvaard hun hulp en je
zal op het juiste pad terechtkomen

Steenbok 22/12 – 20/1
Simon
Wanneer ik zeg dat jij
een mysterieus figuur
bent, is dit nog vrij
zacht uitgedrukt. Je
naam klinkt bij zowat
iedereen bekend, maar
details over je leven
weet niemand. Er wordt gespeculeerd dat
je vaak ijverig studeert tot in de late uurtjes. Misschien is het eens een idee om op
andere locaties die late uurtjes door te
brengen?
47

Katerblaast
Joren: “Dat is porno, dat is niet voor jouw ogen bestemd.”
Thibo, 2004: “Ik heb al meer porno gekeken dan jullie allemaal bij mekaar.”
*Dag na heropeningscantus*
Justin: “Ik merk net dat de jas die ik aanheb niet de mijne is (maar er wel wré goed op
lijkt) toevallig iemand anders nog de verkeerde donkergroene jas mee? “
Wannes tegen Ward op weg naar Ward zijn kot na VRG receptie: “Ugent gebouwen
zonder een dak zijn niet echt UGent gebouwen. Daarom is de Ledeganck dus geen
echt gebouw en zijn we bijna aan de Sterre”
Gaston: “Je wordt niet oud, je wordt gewoon nuchter”
Lodde: “Da's voor mensen met kaal haar”
Viktor: “Tis enkel omdat van Mathijs is datk het in mijn mond steek.”
Marie: “Tis daar allemaal iets mis mee, de ene is lesbisch…”
Emily: “Arthur heeft echt in mijn slokdarm gespoten “
Elise: “Die koe begon aan mijn gat te likken. Maar da was echt nog tof “
Tine: “Zoals mensen zeggen trekt em binnen zeg ik doet em binnen!”
Toni: “Waarom ging je nie naar die marginalere seksshop?”
Thibo, 2004: “Ik zag in de reviews da ze uw leeftijd daar checken.”
*Tuur is onhandig en morst bier*
Tuur: “Ik heb mezelf nat gemaakt.”
Toni: “Ik doe da ook soms.”
Emily: “Kom we gaan naar de voorhhhhuid!!!”
*Ze bedoelt weliswaar Vooruit*
Emily: “En hij draagt een fucking bontkraag.”
Tuur: “Leg dan gewoon een wezel in uw nek”

Oci: “Ik toon je alle hoeken van de coupure!”
Viktor over Toni: “De Kila en Antonia, de zijn gelijk vliegen op een stront”
Emily: “Blijkbaar is een koortsblaas ook herpes?”
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Toni: “Is u wes flijn al op?”
Tuur: “Iemand spuit mij vol!”
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