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Dag lieve boerekotters!
Hierbij stelt het opkomend praesidium zich aan jullie voor!
Laat je verleiden door hun neergepende woorden en kom hen gerust in levende lijve aan de tand voelen op dinsdag 7 mei van 10u-14u.
En breng daarna zeker je stem uit!
Dinsdag 7 mei van 10u-14u!

Tot dan!!

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw
Coupure Links 653
9000 Gent
2

Tel.: 09/264 59 13

www.boerekot.be
,
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Praeses en Vice: Simon en Griet
Beste leden, ereleden en sympathisanten,
Hoewel er dit jaar maar één team opkomt in de praesesverkiezingen, mag het gebrek
aan verkiezingsstrijd geen excuus zijn om jullie minder te informeren. Wij, Griet Van
Avermaet en Simon Heuninck, staan kandidaat om jullie faculteitskring volgend jaar
te leiden, respectievelijk als vice-praeses en praeses. Hoog tijd dus om elkaar beter te
leren kennen.
Na twee jaar mee te draaien als praesidiumlid, voelen wij ons klaar om de leiding te
nemen. Als team vinden wij de dienstverlening naar studenten toe een prioriteit. In
haar bijna 100-jarig bestaan heeft de VLK fier bijgedragen aan het leven van vele studenten. Door hen te steunen tijdens hun dagen op de faculteit met bijvoorbeeld de
cursusverkoop, lezingen en het creëren van sfeer, gezelligheid en cohesie onder de
studenten. Door bij te dragen aan hun leven achteraf, met CV- en sollicitatietrainingen en tal van carrière events, trachten wij zo veel mogelijk studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Op deze zaken willen wij het komende jaar blijven inzetten,
met als uitgangspunt het welzijn van elke student. Zowel tijdens als na zijn dagen aan
deze prachtige faculteit.

In het kader van het 100-jarig bestaan van onze faculteit en de VLK werd ook nieuwe
functie in het leven geroepen, de Centurion. Deze zal enerzijds samen met ons de faculteit assisteren in de viering van haar 100-jarig bestaan, anderzijds is deze ook verantwoordelijk om de viering van 100 jaar VLK voor te bereiden.
Een van de grote werken voor volgend jaar wordt het opstellen van een begroting.
Hoewel de VLK financieel gezond is, moet een krachtige begroting opgesteld worden.
Zeker met het 100 jarige bestaan en een gedeeltelijke verhuis richting de Proeftuinstraat in het vooruitzicht.
Er wachten ons dus enkele uitdagingen, maar vooral veel zaken om naar uit te kijken!
Hoog tijd dat wij onszelf voorstellen.

Griet Van Avermaet (Vice-Praeses)
Hey! Ik ben Griet. Misschien ben je me al tegengekomen in de
cursusdienst. Ik zorgde de vorige 2 jaar samen met mijn mede
-cursus (die ik overigens enorm zal missen en die dit zinnetje
zeer zal appreciëren) voor de geliefde boeken en cursussen. Ik
zit, net als Simon, in de afstudeerrichting milieutechnologie.
Simon als praeses, dat zagen veel mensen al aankomen. Toen
Simon dus vroeg om eens op café te gaan, had ik al een klein
vermoeden waarover het ging gaan. Ik had van mezelf lang
niet verwacht dat ik als vice zou opkomen, maar toen de verkiezingskoorts begon en
iedereen aan het speculeren was wie welke functie zou doen, begon dit idee te groei3

en. Een team met Simon leek me echt wel ideaal, dus ben ik er voor gegaan.
Ik ben afkomstig uit Temse, dichtbij Sint-Niklaas. Daar zat ik vele jaren in de scouts
en tot dit jaar stond ik leiding over bengels van 8 tot 10 jaar. Leiding staan over 18+
jarigen kan toch niet veel moeilijker zijn, of juist wel? Om me volledig voor VLK te
kunnen geven, stop ik met de scouts. Ik wil realistisch zijn hoeveel tijd het vice-zijn
mij zal kosten. Ik wil die tijd er ook echt insteken om er een topjaar van te maken.
Daarnaast ga ik in de zomer graag op reis, hoe avontuurlijker, hoe beter. Zo zie ik deze uitdaging ook en ik hoop dus dat we met VLK enkele fijne avonturen tegemoet
gaan komend jaar.

Enkele leuke weetjes over mezelf: Ik heb een schildpad als huisdier, zijn naam is
Schlimey en hij is 25 cm doorsnede. Ik vind beren fantastische dieren en dan vooral
panda’s. Ik was 5 jaar vegetarisch, nu eet ik kip, maar enkel als ik geen kaas eet. Het is
best ingewikkeld.

Simon Heuninck (Praeses)
Hallo, mijn naam is Simon. Ik woon in Lochristi, samen met mijn ouders en 2 broers. Ik zit in de afstudeerrichting Milieutechnologie,
momenteel in 3e bachelor/1e master. Sinds vorig jaar ben ik, samen
met 3 toffe functiegenoten, verantwoordelijk voor het sportieve gebeuren via de VLK.
In het middelbaar stond ik tijdens mijn zomermaanden als animator op het speelplein
en eenmalig via mantelzorg op een kamp met gehandicapten tussen 30 en 45 jaar. Intussen heb ik het ‘animatorwerk’ achter mij gelaten en ben ik redder tijdens de zomermaanden. In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk in de weer voor de VLK en op stap
met mijn vriendin Susan of kom ik tot rust in de tuin.
Ik zou mezelf beschrijven als een enthousiast persoon, ook tijdens stresssituaties, met
een klare, doch kritische kijk, ook op eigen werk. Ik kijk ernaar uit om het praesidium samen met Griet aan te sturen. Hoewel dit uitdagend is, hoop ik samen met hen
veel succesvolle activiteiten op poten te zetten en cohesie te creëren onder de praesidiumleden en bij de studenten. Mijn grootste zwakte is structuur en planning; agenda’s bijhouden is steeds een uitdaging. Gelukkig compenseert Griet dit zeer sterk.
Productieve vergaderingen, constructieve gesprekken en positieve feedback geven mij
zeer veel voldoening. Ik hoop jullie samen met Griet volgend jaar talrijk te mogen verwelkomen op activiteiten van de VLK.
Leuke weetjes over mezelf: In een niet zo ver verleden was ik animator op ‘t speelplein. Tegenwoordig ben ik soms eens redder, in ‘t zwembad weliswaar dus redelijk
laag baywatch gehalte. Ik kan tamelijk goed vuurspuwen. Als ik pauzeer tijdens het
studeren stap ik soms doelloos rond de faculteit. ‘t Prinsenhof en Oud Begijnhof is
een dikke aanrader om rustig te stappen.
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Dat ze leve, groeie en bloeie!
4

5

Penning: Michiel en Annelies
Het is 14 april. Een vrij normale lentedag met een erg koude ochtend
is reeds gepasseerd en om 23.05 ben ik nog wat aan het werken op
mijn computer-pc. Ik krijg een bericht van mijn kompaan met een
foto van een zwart-wit geruit t-shirt. “Dit kunnen we aandoen,” zegt
ze “dan lijken we op dieven!” “Topidee!” denk ik. Snel spreek ik enkele makkers aan of ze dergelijke kledij hebben liggen. No questions
asked stemmen ze in en al gauw heb ik een boevenpak, 2 bivakmutsen, een pony en een bankoverval geregeld.
Aangezien deze plannen nogal ver gaan om eigenlijk gewoon op te komen als penningteam van de VLK, stop ik ze even in de diepvries, maar als je ooit naar het nieuws
kijkt en ziet dat twee mensen een bank beroven en vluchten op een pony, it wasn’t us!
Blijkbaar heeft een penningteam dus niet de taak om banken te overvallen om zo de
kas van de VLK te spijzen (al staan wij zeker open voor alternatieve ideeën!), maar is
hun voornaamste taak het beheren van de financiële middelen van onze meest geliefde VZW.
Wij beseffen als geen ander dat geld de motor is van
het leven en dat het beheer ervan dus moet bewerkstelligd worden door competente mensen met een
rein geweten en een eerlijk, doch soms streng hart.
(Merk op hoe ik iets dieper probeer te gaan in deze
paragraaf om jullie te overtuigen dat wij die mensen
zijn.)
Oke, nu even concreet. Met het aanvatten van de 99e jaargang van onze favoriete
kring, staan we op vele vlakken voor een grote uitdaging. Het financieel vlak is hierbij
overal even belangrijk, al komt het achter de schermen. Ons doel is om de VLK in zijn
volle glorie te behouden en een draagvlak te bieden voor het komende lustrumjaar en
de daaropvolgende overgang naar de campus proeftuinen. Dit wordt financieel geen
evidentie (misschien toch die bank overvallen?), maar met een sterk team en een
groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn hier ontelbare geweldige uitkomsten mogelijk.
Wij willen voor u dat team zijn. Wij willen voor u het geld van de VLK beheren om
een verantwoordelijke manier zodat we kunnen blijven groeien, bloeien en loeien en
zodat ons 100 jarig lustrum nog altijd over de tongen zal gaan als de mensheid geëmigreerd is naar een andere planeet, omdat we zodanig veel vuurwerk hebben afgestoken dat de Aarde kapot gegaan is, oeps sorry.
Deze functie draagt veel verantwoordelijkheid en we willen u dan ook overtuigen dat
wij geschikt zijn voor deze job, dus kom op de verkiezingsdag zeker eens langs en voel
ons eens stevig aan de tand, terwijl wij uw tanden voorzien van de nodige versnaperingen!
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Knuffels en centjes van je (hopelijk) toekomstige penningteam
Penning: Annelies Van Overstraeten
Penningmeester: Michiel Merckx
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Cursus: Iris en Helena
Allerliefste boerekotters, er moet mij iets van het hart. Ik zit in zak en as, één hoopje
ellende. Ik dacht dat onze liefde voor altijd was, maar zij dacht er duidelijk anders
over. Kaboutercursus, dat was voor altijd toch? Blijkbaar niet.. Ze heeft me laten
zitten, laten vallen als een baksteen. Weggesmeten gelijk een oude schoen. Bedrogen,
terwijl ik er gewoon bij stond. “Een unieke kans die ik niet mag laten liggen”, zei ze en
ze werd vice. Als je me ooit in een emotioneel zatte bui hebt gezien, nu weet je ook
waarom. Maar hoe spijtig ik het ook vind, ook volgend jaar moeten al die cursussen
verdeeld worden. Ik moet van mijn hart een steen maken en op zoek gaan naar een
waardige vervanger voor onze Groet.
En dat laatste bleek toch niet zo gemakkelijk te zijn dan eerst gedacht. Misschien ben
ik toch iets te kieskeurig, nochtans, mijn checklist is nu toch niet zo overdreven lang?
Tijd vrijmaken in augustus/september
Mails kunnen sturen en daarmee goed proffen kunnen stalken
Een leuk persoon zijn
Kunnen prutsen met Word om de tuyaux te maken
Chai latte lusten
Random cursus etentjes willen houden (lees: gevulde pasta met tomatensaus)
Kleiner dan 1.60 meter zijn
Samen met mij willen dansen tot we uit de Vooruit worden gesmeten
Cursusadjes kunnen trekken op een cantus, prosit cursus!
Omgaan met mijn eindeloos gebabbel en dus ook zelf graag praten
Grote affiniteit hebben voor Michielen
Iemand die meehelpt mijn kleren kiezen voor een galabal
Graag poseren voor de foto’s, al was het maar ‘om het licht te testen’
Samen kunnen rondhoppen/rondvlinderen op fuiven en vervolgens iedereen kwijt
zijn
 Ervan overtuigd zijn dat panda’s de meest fantastische beesten op aarde zijn
 Random komen shitten op mijn kot gewoon omdat ik niet alleen wil zijn
 Kortom, gewoon mijn cursus-soulmate-maatje-bff-buddy zijn















Oke, nu ik het zo het uitgetypt was mijn lijstje best lang. Ik maak een compromis,
kleiner dan 1.60 meter moet niet meer, dan kunnen we ook eens aan het hoogste
schap van het rek. Als je dan ‘walvis’ denkt in plaats van ‘panda’ dan weet je misschien
al wie samen met mij volgend jaar in het team zit.. Maar how rustig, alles op zijn tijd,
eerst stel ik mezelf nog kort even voor.
Ik ben Iris (a.k.a. ChingChong) en na een jaar cursus ben ik er nog steeds van overtuigd dat wij toch wel de beste functie zijn. Ik ben 20 jaar (21 jaar vanaf 14 oktober,
cadeautjes mogen altijd xoxo) en woon in het wondermooie Maggie-De-BlockMerchtem. Huisdieren heb ik niet echt, maar ik wil wel twee schildpadden. Voila, nu
weten jullie meer dan genoeg van mij. Maar nu is het grote moment aangebroken, le
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moment de supreme..
*TROMGEROFFEL*
Met veel trots stel ik jullie HELENA voor! (Jaja inderdaad, die ene van de Groei met
haar lang haar)
HALLO!! Ik ben Helena, de walvis liefhebbende toekomstige cursus. Een paar maand
geleden ging ik op zoek met een hoopvol hart naar een nieuwe functie waar ik mij
evenveel thuis zou voelen als bij de Groei. Na een lang en spannend avontuur kwam
ik uiteindelijk voor de deur van de cursusdienst. Ik vroeg mij af: “Is dit het? Het
beloofde land waar ik naar zocht??” Ik stapte een beetje nerveus de kamer binnen en
wat zag ik? Een land vol wonder, magie en bordjes met “LET OP voor Papercuts”. Ik
wist het zeker! Hier maak ik een nieuwe thuis.
Ik ben dus Helena. Ik ben ook 20 jaar. Mijn huisdier is een
kat die Woeste heet. Ik woon in Bever, beste dorp ooit,
team Vlaams-Brabant 4 the win! Ik ben een boogschutter
en een ware astrologie fanaat. Indien je dus vragen hebt in
verband met de sterren kom zeker eens langs de cursusdienst. Ik zal jullie deze waarheid alleszins meegeven: VolHier een foto van mijn kat!
gend jaar zijn de cursussen fantastisch!
Ooonnhh zo cute! Nu moeten
jullie wel op ons stemmen!

The word is out! Het mag nu wel duidelijk zijn dat het weer een top cursusjaar kan
worden. Vol goede moed willen we met al die zware dozen sleuren voor jullie, alle
pdf’s verzamelen en die zware handboeken stockeren in de cursusdienst! En dat allemaal zodat jullie gewoon en zakje bij ons moeten komen halen. Dus stem op team
#Hilarisch (denk: Helena + Iris + klinkers een beetje door elkaar) en kom proeven van
onze heerlijke hapjes op de verkiezingsdag!
Dan is nu het officiële moment aangebroken:
Kaboutercursus ex,
Team #Hilarisch (hopelijk) in

PS: nog één keer shoutout naar Griet, tuurlijk heeft ze mij niet zomaar laten vallen,
dat was even nodig voor het dramatisch effect, ze gaat het geweldig doen xxx
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Al bijna 100 jaar staat House Cultuur bekend als het sterkste of toch zeker het meest
culturele huis van ze allemaal. Met verdriet moeten we echter meedelen dat door de
jaren heen de tijd zijn impact heeft nagelaten op dit huis. We zeggen dit jaar namelijk
vaarwel aan enkele vertrouwde gezichten. Maar niet getreurd beste lezer! We verwelkomen ook nieuwe gezichten, of ja, één gezicht om accurater te zijn:

Ik ben Annelien, groentje van cultuur, eigenares van natuurlijke
blonde haren en al 4 jaar lang studente hier op het boerekot. Volgend
jaar breng ik het nieuwe vuur in cultuur! Met trots zal ik cultuur verdedigen aan de zijde van mijn 2 geliefde en ervaren teamgenoten.

Als jongste van ons team zal ik met trots dienen voor House Cultuur. Ondanks mijn lengte ben ik zeker niet te onderschatten. ~ I drink and I know
things ~ . Na al wat ervaring opgedaan te hebben vorig jaar ben ik helemaal klaar om er het komende jaar weer een geweldig jaar van te maken.

Mijn geliefde leden. Dit jaar kom ik weer met veel genoegen op om de
eer van House Cultuur terug te verdedigen, voor wat mijn derde en laatste jaar cultuur zou zijn. Een mooie afronding van geweldige saga. Met
veel genoegen wil ik dit dan ook naar volgend jaar verder zetten met tal
van nieuwe én oude activiteiten.
Ziezo, nu jullie al beter vertrouwd zijn met het nieuwe cultuurteam zullen we overgaan op de plannen van House Cultuur om op veroveringspad te gaan.
Ons doel? Bij de leden van VLK het gat in hun cultuur proberen te dichten! Hoe gaan
we dit aanpakken? Allereerst zullen we enkele nieuwe fronten openen met een comedyshow, dessertenavond, tuinfeest, concerten en nog veel meer! Deze extra activiteiten kunnen we mogelijk maken door een alliantie met het House Fourier, waaraan we
de streekbieravonden vanaf heden volledig zullen overlaten. Wat onze grote bolwerken betreft zoals de faculteitsquiz, kerstmarkt en dergelijke zullen we de verdediging
tot nog hogere niveaus brengen om jullie des te meer genot te geven.
Wij hopen alvast op jullie stem!
Nog niet overtuigd? Kom gerust op de verkiezingsdag eens gedag zeggen aan ons
standje.
Cultuur out!
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Sport
Flowchart: jouw sportteam
Stel je eigen sportteam samen mbv je score op het einde van deze flowchart
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Vleeskeuring voor uw puntenbesteding
Silke – 25p
Silke, aka Slikke, vond het truitjes wassen zo leuk dat ze besloten heeft
om er nog een jaartje tegenaan te kwakken. Deze “mama sport” staat
ook dit jaar even gedreven klaar om opnieuw het onderste uit de (bier)
kan van de sporters te halen en het VLK sportniveau naar een nóg (?!)
hoger niveau te schreeuwen/s(u)p(p)ort(er)en!

Julie – 25p
De goedlachse Julie heb je ongetwijfeld ook wel al zien rondhuppelen op
de faculteit en op VLK-activiteiten. Na 2 jaar cultuur (die gozers hebben
ons Krimp-idee gestolen maar goed, met fair play in het achterhoofd en
sportief als we zijn hebben we het hen maar gegund) vond ze het eens
tijd om de schone schoenen, theaterzalen pintjes, in te ruilen voor sportschoenen, en welja, nog steeds pintjes, maar dan uit het GUSB. Met andere woorden: ze is eindelijk tot het besef gekomen dat sport toch een betere functie
is.
Marie – 25p
De volgende gemotiveerde deerne luistert naar de naam Marie. Ook zij
is zoals de 2 vorige dames steevast te vinden op VLK-activiteiten. Binnenkort sluit ze haar schachtenjaar af, maar ze staat nu al te popelen
om de next step up te maken naar volgend jaar. Een sociale spring-in’tveld die volgend jaar ongetwijfeld in menig DM’s zal sliden: die bekers
winnen zichzelf niet en die summerbody bouwt zichzelf niet!

Arthur – 25p
“Zit er daar ook een kerel tussen?”, vraagt menig boer zich nu misschien
af. Geen nood, om deze 3 emmers bomvol vrouwelijke power te dragen
werd testosteronbom Arthur ingeschakeld. Ook deze bescheiden, sportieve, 1m80 kerel zal hopelijk vanaf volgend jaar u vanaf de zijlijn, op het
veld, ter land, ter zee of in de lucht bij staan.
#makespordtgreatagain #spordtspoortniet

Simon – LOCKED
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Ziezo, dit wordt dus (hopelijk) jouw sportteam voor academiejaar 2019-2020! We
staan alvast klaar om je sportieve voornemens voor volgend academiejaar te redden!
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Because there ain’t no party like a
J&J Party!
Gegroet beste Krimplezer!
Graag hadden wij (Jonas & Justin) jullie
overtuigd om voor ons te stemmen voor
de functie Feest.
Hier een korte voorstelling van wie we
zijn.
Justin, 19 jaar afkomstig uit Kortemark in
het hartje van het mooie WestVlaanderen. Heeft al een jaartje ervaring
in de functie Feest en wil dit heel graag
nog wat verderzetten. Aardig wat muziekkennis en kuist met heel veel plezier de
door jullie achtergelaten kots op!
Jonas, 22 jaar, born and raised in de prachtige studentenstad Gent. Heeft al enkele
(veel te veel) jaren ervaring als feestganger
en vindt dat het eens tijd wordt om deze
ervaring te gebruiken om zelf knallende
feestjes te organiseren. Altijd gelukkig
wanneer Fisher gedraaid wordt en enthousiast om jullie hersencellen nog wat
meer te laten afsterven!
Wij hopen er samen met jullie volgend
jaar een prachtig Feestjaar van te maken!
Met een nog zottere Openingsfuif, een
Agora die staat te springen in het 2de semester, en niet te vergeten, een Paashaas
die jullie nog nooit gezien hebben!
Kom zeker eens langs op ons standje en
laat ons u overtuigen!
Hopelijk ontvangen we jullie stem.
Groetjes J&J xx
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Centurion: Lena
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Ward en Fien voor PR Intern 19-20
“Seg Ward, gij zocht nog iemand om mee op te komen eh?” ~Julie Vermout
En zo geschiedde het:
Op een mooie fakbar avond trad Ward binnen in de koepuur en als een ware stalker
stapte hij af op, de voor hem op dat moment onbekende, Fien.
“Hey, jij bent Fien eh? Ik ben Ward. Wil je met mij volgend jaar PR Intern doen?”, stamelde Ward.
“Euuuuhhhhh”, antwoordde Fien, vol van verbazing door de plotselinge vraag (of was
het door Ward zijn geweldige looks?).
Na een tijdje elkaar wat beter te leren kennen zagen ze al snel dat het wel klikte en
dus deden ze samen een gooi naar het PR Internschap voor 18-19.
En nu een jaar later doen ze weer een gooi naar diezelfde functie.
Wij van de onpartijdige redactie vroegen aan dit geweldige team hoe zij er na een jaar
voor stonden.
Redactie: Dus Ward, waar staan jullie
nu zo na een jaar samen werken?
Ward: Na een jaar samen te werken en
elkaar te moeten verdragen zijn Fien en
ik helemaal aan elkaar gewend. We zijn
een goed geoliede machine geworden
die infoavond na infoavond zonder veel
moeite weet te produceren. We hebben
elkaar doorheen dit jaar ook veel beter
leren kennen en hebben elkaars zwakke
en sterke punten leren kennen. Hierdoor kunnen we perfect elkaar aanvullen waar nodig en is het nooit moeilijk
om een taakverdeling te maken.
Redactie: En Fien, waarom zouden we jullie eigenlijk nog eens moeten kiezen? Ben je
dat niet al beu na de functie zo een jaar te doen?
Fien: Omdat we een topteam zijn natuurlijk! We zijn de functie helemaal nog niet
beu en hebben veel zin om ze volgend jaar nog eens te doen! Dit jaar hebben we als
nieuwelingen uitgezocht hoe we de taken van PR Intern het beste kunnen uitvoeren.
Het zal volgend jaar dus nog vlotter zal gaan!
Redactie: Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers van dit artikel?
Het meest awesome opkomend PR team: Ja, eigenlijk wouden we dit nog geheim
houden maar als je op ons stemt dan red je het klimaat. Je denkt misschien dat dit
18

niet kan maar dat is een fout. Want wij hebben namelijk de aanbieding van god gekregen om als eerste 2 aardlingen zijn influencers te zijn. Dus nu zijn wij influencers
voor god en in ruil voor een beetje reclame redt hij het klimaat. Bij deze dus, love god,
peace out, punt gemaakt, doei.
Groetjes,
Het opkomend PR Intern team, Ward en Fien
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Groei: Ewout en Tim
Ewout Duhamel | Enscripta verhalia
Rijk: Praesidiumwannabeus
Stam: Groeiansus
Klasse: Coöperativus
Orde: Recherchales
Familie: Creativis

Dit complex organisme is veelal terug te vinden in de buurt van plaatsen waar zaken
georganiseerd en beraadslaagd worden. Het voedt zich voornamelijk met studentenbladeren en kan overleven in extreme drukomstandigheden. Aangezien er maar één
exemplaar van deze soort bestaat, is copulatie niet aan de orde (soms wordt er wel
gesproken van zelfbevrediging). Om optimaal te functioneren heeft deze soort echter
een partner nodig van een andere soort, namelijk de Festivalia scriptalia . Deze combinatie zorgt voor uitermate goede resultaten en efficiëntie. Verder gaat deze kapoen
graag op zoek naar allerhande verhalen waarmee hij zijn geest en die van anderen tot
rust kan brengen in moeilijke periodes. Soms kan men spreken van een creata articula. In deze situatie keren de rollen om en schrijft deze simpele ziel zelf een verhaal om
menig hart te veroveren. Onderzoek naar dit organisme gaat nog steeds door, maar
uit recente ontdekkingen stelt men vast dat het enorm graag tekent, houdt van een
goede film/serie en graag avontuurlijke reizen maakt. Het enige wat het nog nodig
heeft om de ultieme gelukzaligheid te bekomen is jouw stem.
Stem Tim & Ewout voor de functie van Groei deze Praesidiumverkiezingen, en u
maakt die droom waar.

20

Tim Lepoudre | Festivalia scriptalia
Rijk: Praesidiumwannabeus
Stam: Groeiansus
Klasse: Humorativus
Orde: Laborales
Familie: Coupurivis
Ook dit organisme is niet vies van een beetje werk en heeft als habitat de geliefde
campus Coupure. Als echte perfectionist gaat dit dier door het leven en laat geen dtfout voor zijn neus voorbij gaan. Hij staat voor alles open en houdt ervan om creatief
inovatief te zijn. De groepsgeest van deze schattigaard is sterk ontwikkeld en biedt
hem dan ook vele mogelijkheden om samen met andere organismen hoge toppen te
scheren. Recente studies echter hebben aangetoond dat de samenwerking pas optimaal is wanneer de Enscripta verhalia hem vervoegt. De combinatie van deze twee
organismen blijkt ongezien efficiënt en productief te zijn. Daarnaast valt op dat de
muzikale Festivalia scriptalia heel nieuwsgierig is en een brede waaier aan interesses
heeft. Ook blijkt dat humor een zeer belangrijke factor is in zijn leven en dat een goed
feestje hem geen kwaad doet. Dit hartverwarmende, gezellige, spontane en goedlachse organisme heeft spijtig genoeg nog één gebrek in zijn leven, maar niet getreurd,
want gelukkig kan jouw stem dit volledig oplossen.
Laat alle twijfel (als die er dan nog zou zijn) dus vallen en stem op Ewout en Tim voor
de functie Groei deze Praesidiumverkiezingen, zodat u met een gerust hart kan zeggen dat u deze twee buitengewone creaturen een handje heeft geholpen.
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Paviljoen: Willem
Hey beste lezers,
Bij deze weten jullie dat Willem voor paviljoenbeheer gaat. Aangezien meer mensen
mij kennen als Breccie zal ik mij dan kort even voorstellen: "Breccie (van Italiaans:
breccia; in het Engels: breccia) is een gesteente opgebouwd uit onregelmatige brokstukken van ouder gesteente. Het is een klastisch gesteente dat bestaat uit hoekige
klasten in een gecementeerde matrix of gestolde grondmassa. De matrix/grondmassa
kan bestaan uit dezelfde lithologie als de klasten maar dit hoeft niet het geval te zijn."
Velen denken dat breccie oorspronkelijk komt van het vele brak zijn (wat van tijd tot
tijd het geval is). Dit is echter niet het geval: de bijnaam is afkomstig van de steen. Ik
hoop met andere woorden voor jullie volgend jaar de rots te kunnen zijn waarop het
paviljoen kan gebouwd worden. (Ba-dum tss)
Hopelijk jullie paviljoenbeheerder komend jaar,
Breccie

Lookalikes:

Willem: Pavi volgend jaar
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Breccie: een steen
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Temmer: Ward, Fara, Wolf en Lena
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Kandidatuur der ouwen zakken

Goedendag geachte lezersch,

De tijd der werken aangebroken zijnde, stellen wi,
Emil en Alexander ons voor hoogstaande functie der
“Oude Zak”
Met vele trotsch delen wi meder dat klagen op het
nieuw praesidium ons al te gaarne ligt, gezien onze
beter tijden waren.

Tot meer zijn de hersenen in den schedel van deze
twee oude menschen niet in staat, hopelijk zijn dezer
redenen zonder tal genoegdoening teweegbrengend.
Hartelijke bedankingen,

Getekend Emil & Potokin
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Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw
Coupure Links 653
9000 Gent
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Tel.: 09/264 59 13

www.boerekot.be
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