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Dag iedereen
Met het einde van het jaar in zicht worden de leden van de VLK naar goede gewoonte
het kiesvolk van de praesidiumverkiezingen. Een belangrijk gebeuren, aangezien het
nieuwe praesidium onze geliefde kring volgend jaar weer in goede banen moet leiden.
Voor de jonge snuiters onder jullie die nog nooit gehoord hebben van de Krimp, maar
die het boekje hebben open geslaan uit nieuwsgierigheid: in de Krimp kan je allerlei
artikels lezen van de teams die opkomen voor het komende praesidiumjaar. Daarbij
zetten ze zelf de spot op hun meest flatterende kanten om jullie harten te veroveren
en die stem binnen te trekken als een pintje op een paviljoenfuif. Zo hoeven jullie niet
enkel te oordelen op uiterlijk, want ja, don’t judge a book by it’s cover eh (behalve
Groei/Krimp want daarbij zijn zowel de cover als de inhoud goed xp).
Hoe dan ook, in deze speciale editie van de Groei hebben we er voor gekozen om
geen inhoudstafel mee te geven zodat bepaalde functies niet in de schaduw van anderen moeten staan.
Nog één laatste opmerking. Voor bepaalde functies komt er slechts 1 team op. Dan
denk je misschien ‘Is het dan de moeite om het artikel te lezen?’ en het antwoord
daarop is ‘Ja!’. Bij de verkiezingen is het namelijk zo dat je zowel voor, tegen als neutraal kan stemmen. Een functieteam ligt dus niet per se vast.
Lees en verdeel uw stem, of hoe zei Caesar dat nu weer?

Vele groe(i)tjes en natuurlijk ook veel lees-/stemplezier,
Jullie Groeiredacteurs,
Louis Morobé en Antonia Dewettinck

U leest de Krimp, het verkiezingsblad
van de Vlaamse Levenstechnische
Kring (VLK) vzw.
Academiejaar 2021 – 2022, jaargang 77.
Dit is de Krimp 2022-2023
geprint op 150 exemplaren
Groeiredacteurs:
Louis Morobé & Antonia Dewettinck

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem
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Praeses en Vice: Jarne en Wannes
Liefst 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 een ieder 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 pinguinweetjes, dan ben je bij Wannes aan het juist 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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Penning: Gaston en Pieter-jan
Beste boerekotters,
Een nieuw jaar betekent nieuwe mogelijkheden en natuurlijk ook nieuwe penningleden om de orde in de financiële wereld van de VLK te bewaren in tijden van crisis. Zolang er niet getankt moet worden zullen de prijzen niet al te veel stijgen… Je kan je
soms afvragen of deze verantwoordelijkheid niet te groot is voor een team van maar
twee mensen maar dan ken je de leden nog niet! Hieronder stellen ze zich eens kort
voor.

Pieter-Jan (Penning)
Hallo, zoals jullie al konden lezen, ben ik PieterJan, een jonge knaap die nu in zijn eerste bachelor zit. Je kent me misschien van mijn kersttruien
in de lente of mijn duim op foto’s. Ik ben ook single trouwens. Het was oorspronkelijk niet mijn
plan om nu al in het praesidium te gaan, maar
toen Jarne de functie van penning voorstelde veranderde dit. De functie lijkt mij interessant om
wat bij te leren over domeinen waar ik nog niet
veel over weet en het kan gewoon vanuit een
stoel. Er hangt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid vast aan zo een functie, maar dat zorgt
er alleen maar voor dat ik serieuzer en nauwkeuriger zal werken. De grootste plus die een penning kan wensen is natuurlijk samenwerken met
Gaston, een penningmeester van niveau die erop
zal toezien dat ik niets in mijn eigen zakken
steek.

Ik kom van het wel gekende Vichte (zie pitta Vichte), speel euphonium, teken graag
en sinds dit jaar loop ik ook soms. Al sinds mijn jeugd leer ik graag allerlei zinloze
weetjes bij over dieren en de natuur. Dit helpt mij bij leren van vakken zoals aardwetenschappen en dierkunde, genoeg weetjes voor als je je rotsverveeld. Door die interesse in de natuur wist ik al vroeg dat ik iets met bio wou doen. Bio ingenieur had ik
wel niet direct verwacht, maar ik dacht in het zesde middelbaar: we kunnen het maar
proberen en dit denk ik nu nog steeds voor elk examen. De enige vereniging waar ik
tot voor kort in zat was de fanfare en dat wou ik graag aanvullen met een vereniging
die de studiepijn wat zou verzachten, de VLK om precies te zijn. Door de VLK leerde
ik al veel mensen kennen en proefde ik van de vele evenementen die we de vorige jaren moesten missen. Dank u VLK!
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Gaston (Penningmeester)
Hooi! Ik ben Gaston. Ik zit in mijn derde bachelor en kom op voor mijn derde jaar Praesidium als Penningmeester. Jullie hebben mij al
zonder twijfel zien rondlopen op campus aangezien ik enorm veel tijd spendeer in de villa te
studeren schaken en naar lessen memes te kijken. Daarnaast zorg ik voor dat de VLK het
goed doet op financiële vlak om goedkope bier
aan onze boerekotters te kunnen geven. Ik
moet soms onze overenthousiaste kapoentjes
van feest teleurstellen om failliet te vermijden
maar we vinden wel altijd zotte deals voor jullie!
Na twee vruchtbare jaren van samenwerking
met Annelies is het tijd om afscheid te nemen
met onze dromen van Keizerpenningteam.
Blijkbaar moeten studenten ooit afstuderen…
Maar wees niet getreurd! Het penningteam komt terug met nieuwe bloed! Het is met
plezier dat ik samen met Pieter-Jan opkom voor penning. We gaan samen ons best
doen om te verzekeren dat VLK-cantussen de goedkoopste cantussen in Gent blijven!
Kusjes en centjes van je opkomende penningteam!
Pieter-Jan en Gaston
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PBR: Yarine, Ine, Bo en Justine
Congratulations, it’s a … PBR-team!
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Cursus: Silke en Viktor
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ICT: Lotte
Beste Boerenkotters
Als huidig ICT & hopelijk ook als toekomstig ICT dacht ik dit jaar wat origineler uit de
hoek te komen. Scan onderstaande code xo
Greetz Lodde
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Cultuur: Lotte, Ewout en Octavie
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Sport: Renée, Kobe, Thibo en
Maartje
Yooooow boeren en boerinnen, Renée hier. Jullie vragen jullie vast af of ik zin heb in een tweede jaar sport?
Of ik zin heb weer jullie langs de zijlijn toe te juichen?
Of ik zin heb om me de volle 100% voor jullie te geven? En of ik zin heb jullie te zien winnen en jullie op
pintjes te trakteren achteraf? Wees maar zeker dat ik
het zie zitten!! Samen met Thibo, Kobe en Maartje komen wij op als sportteam in het praesidium en daarbij
hopen we natuurlijk op jullie steun! Voor de rest ben
ik zelf wel sportief aangelegd en zul je me op sommige
sportevenementen ook in actie zien. Wij kijken alvast
uit naar volgend jaar, tot snel op of naast het veld/
piste/water!

Gegroet VLK-sympathisant! Mijn naam is Kobe en momenteel ben ik nog eerstejaar en schacht bij de beste
vereniging van Gent en omstreken. Afgelopen jaar heb
ik al veel deelgenomen aan sportevenementen zoals
het voetbal en daarbij vond ik de sfeer zo top dat ik
hier meer betrokken wil bij zijn. Daarom heb ik gekozen om al direct de stap naar het praesidium te zetten
en hopelijk volgend jaar vele successen te halen tegen
de andere kringen.
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Hallokes beste boerekotter, ik ben Thibo en ben momenteel nog schacht bij onze eigen en welgeliefde
VLK. Maar nu dat die periode er bijna opzit en de ontgroening eraan zit te komen, heb ik eens zitten nadenken hoe ik dit geweldige avontuur kon verderzetten.
Het enige wat ik kon bedenken, was het commi zijn
overslaan en meteen het praesidium in te vliegen. Dit
voorbije jaar heb ikzelf al een aantal sportevenementen
bijgewoond (supporterend of spelende) en iedere keer
was het weer een geweldige ervaring. Dus was de keuze snel gemaakt om mee op te komen voor sport. Ikzelf woon in de prachtige boerenbuiten genaamd
Moerzeke., dus voelde ik mij vanaf dag 1 volledig thuis
in ’t boerekot. Van nature ben ik een doorsnee voetballer, het gevoel van winnen is mij daarom ook zeker
niet wildvreemd. Laat er ons dan volgend jaar ook een
sportief en roemrijk jaar van maken bij de VLK.

Hey hey, ik ben Maartje. Na een heel mooi jaar vol met
leuke sportactiviteiten heb ik besloten om nog een
jaartje sport te doen. Niet echt een moeilijke keuze
want wat een jaar! Hopelijk kunnen we volgend jaar
opnieuw stunten met alle sporten en de andere verenigingen het leven zuur maken. Hopelijk staat er volgend jaar weer zo veel volk aan de zijlijn mijn lieftallige volleyballers aan te moedigen en mag ik vooral mijn
sporters en supporters weer op talrijke pintjes trakteren!
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Feest: Loïc en Louis
Dag beste vage kennissen! Wij zijn Loïc en Louis en wij zouden het wel durven op ons
nemen om een jaartje feest te doen. We hebben beide al 2 jaar praesidiumervaring en
kennen elkaar al ietwat meer dan een decennia. Onder het motto van een beeld zegt
meer dan duizend woorden, stellen we ons graag voor aan de hand van een aantal foto’s van onze eerdere (feest)avonturen.
Figuur 1: Boat Party met onze beste vrienden in de Middellandse Zee
Figuur 2: 2017 Camping Kitsch (Machtige sfeer met onze beste vrienden)
Figuur 3: Met onze beste vriend op het podium van Tomorrowland (was episch)
Figuur 4: Met onze maat Leo op de afgelopen Oscars (we hebben achteraf gezegd tegen Will dat het niet chill was wat hij gedaan had)
Figuur 5: Onze eerste sleepover with the ladies *wink wink*
Figuur 6: Poolparty bij Dan Bilzerian (was wel oké)
Figuur 7: Onze eerste grote winst in het casino van Montenegro
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Voor spicy foto’s van Loïc scan deze QR-code! (NSFW)
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Pr-Intern: Marie en Febe
LEER DE PRINTERS KENNEN VAN (HOPELIJK) VOLGEND JAAR
Hey! Wij zijn Marie & Febe en we komen op als printern team voor volgend jaar. We hebben reeds een
jaar ervaring als pr-intern en we hebben gemerkt dat
de samenwerking tussen ons kei goed gaat. Bovendien hebben we nu een duidelijk draaiboek geschreven voor elke activiteit, dus alles zal 10 keer vlotter
verlopen (ook voor de toekomstige generaties, graag
gedaan x). Dit geeft ons meer tijd om nog andere
nieuwe en leuke activiteiten te organiseren. Om ons
wat beter te leren kennen, hebben we deze zotte quiz
in elkaar gestoken, ga je gang! (Check de achterkant
voor de juiste antwoorden en context)

Vraag 1: Wie heeft er een huisdier op kot?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
Vraag 2: Wie heeft er ooit een bloemetje gegeven aan professor Poelman?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
Vraag 3: Wie heeft er een zus?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
Vraag 4: Wie heeft er ooit de politie gebruikt als taxi naar
huis?
a) Marie
b) Febe
c) Beide

Vraag 5: Wie heeft er ooit eens moeten inbreken in haar eigen kot?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
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Vraag 6: Wie heeft er al gezwommen in de Coupure?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
Vraag 7: Wie heeft er al twee jaartjes sport in het praesidium gedaan?
a) Marie
b) Febe
c) Beide
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Antwoorden
Vraag 1: Antwoord c
- Marie heeft een lief muisje op kot die ze maar niet kan vangen en Febe een
dwerghamster, die Cecilia heet. De dwerghamster is wel een gewild huisdier.
Vraag 2: Antwoord a
- Dit was voor een schachtenopdracht. Hierbij moest ik (Marie) in mijn verkoopweek aan elke prof een ‘cadeautje’ geven.
Vraag 3: Antwoord a
- Ik heb 4 broers snik, grts Febe
Ik heb maar één zus, maar tis gelukkig wel een toffe, grts Marie
Vraag 4: Antwoord b
- Ik (Febe hier) zal dit verhaal even schetsen voor jullie: Op een mooie zomeravond na te veel pintjes in de Koe ben ik gestuikt met de fiets in de tramsporen. Er passeerde toen net een politiecombi. Aangezien ze een vermoeden hadden dat er toch iets te veel alcohol in mijn bloed zat, vroegen de agenten waar
ik naartoe moest. Hierop antwoordde ik dolenthousiast: “Naar de hoeren!”. Na
een heel vreemde blik nam de politieman mijn fiets, stak hem in de koffer en
zette mij op de achterbank. Ze hebben mij toen veilig afgezet op kot (side note:
mijn kot ligt dus wel effectief in de hoerenbuurt)
Vraag 5: Antwoord a
- Marie: Er bleef een vriendin slapen bij mij op kot die na de cantus liever niet
meer uitging. Geen probleem dacht ik, ik geef gewoon mijn kotsleutel mee.
Mijn kot was toen op het onderste verdiep dus die vriendin ging het raam open
laten. Paar uurtjes later kom ik terug toe op kot. Terwijl de werkmensen passeerden ben ik dus door mijn raam geklommen. Blijkbaar was ik ook niet de
enige die al eens naar binnen was gegaan. De volgende ochtend zag ik namelijk
dat er vogelpoot afdrukken aan de binnenkant van mijn raam waren.
Vraag 6: Antwoord b
- Een keer op een opblaasbare dolfijn, de andere keer ben ik er per ongeluk ingerold. Misschien ook door te veel pintjes in de Koe.
Vraag 7: Antwoord a
- Na mijn schachtenjaar leken zowel sport als pr-intern mij keitof. Er was al
een keitof pr-intern team dat ging opkomen en aangezien er nog een plekje bij
sport vrij was, was de keuze snel gemaakt. Na twee leuke jaren was het tijd
voor iets anders en kon ik samen met Febe opkomen als pr-inter. En dit zou ik
dus ook heel graag nog een jaartje doen!!
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Voila nu ken je ons door en door. We willen ons allebei nog een jaar inzetten om het
episch eerste bach weekend nóg epischer te maken, de hapjes op de verbonden vaten
nóg lekkerder te maken en de peter- en meteravond, ouderinfo-avond, gotcha, valentijnsactie... nog toffer te maken.
Stem op dit overenthousiaste duo, je zal er geen spijt van hebben! Hier nog een schattige foto van Cecilia om jullie te overtuigen:

Pr-intern mascotte HUTS

Xoxo
Febe en Marie
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Groei: Antonia en Emily

Dearest groeireaders,
Het is mij een genoegen om mijn laatste
nieuwe roddel met jullie te delen. Je hebt
het misschien al in de wandelgangen van
dit boerenpaleis horen waaien, of misschien ook niet… Ik zal jullie niet langer in
spanning houden.
Het schijnt dat één van de twee
schrijfknechtjes van het paleis, genaamd
Louis, zijn functie niet langer zal uitvoeren. Het moet wel een ware schande zijn
voor zijn hele familie dat hij zich nu zal
toewijden tot het opruimen van de half
verteerde maaginhoud van boerenburgers,
en het organiseren van vulgaire festiviteiten waar een wals of volksdans niet te pas
zal komen en de dames wellicht niet bedekt zullen zijn tot tien duimen onder de
knie.

Gelukkig zou er wel een nieuwe deerne op
het toneel verschenen zijn. Deze kuise
jonkvrouw heet Emily en is afkomstig uit
een ver, hoogstaand en met glasheldere
bodem bedekt dorp: Zwijncity.
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Emily werd opgemerkt door the queen
herself als diamond of the season. Ze
twijfelde niet langer en hapte meteen
toe. Voor haar is dit een uitstekende
opportuniteit om met galante jonkheren in contact te komen. Ik heb echter
wel horen waaien dat deze onbevlekte
deerne zich niet al te vaak op de
schoolbanken begeeft. De oorzaak
hiervan is voornamelijk het feit dat zij
liever tot in de vroege uurtjes de bloemetjes buitenzet op koninklijke drinkgelegenheden.
Ook meen ik te verstaan dat de stijlvolle koets van de dame geregeld betrapt
wordt in de buurt van een kraampje dat
gefrituurde patat serveert. Dit is natuurlijk niet netjes voor een jonkvrouw
en van zodra ze zich bij het vorstelijk
praesidium heeft aangesloten, zal dit
zeker afgeleerd moeten worden. Ik ben
benieuwd wat hieruit zal voortkomen
volgend seizoen! Maar dat deze jongedame zal zorgen voor nieuw leven in de
boerderij staat vast.

Onze welbefaamde hertogin Antonia,
u allicht bekend aangezien zij een zeer
succesvol seizoen achter de rug heeft,
zal zich over Emily ontfermen en de
taak op zich nemen haar op te leiden
tot gegeerde schrijfster. Zij bewees zich
afgelopen seizoen als uitstekende
schrijfknecht, en zal zich nu ontpoppen tot hoofdredactrice. Ook is zij een
snuggere aanwinst aangezien zij nog
steeds het modeltraject bewandelt, en
dit in de scheikunde en mondkost! Bezwijkt u hier reeds voor, Milord?
Laat mij u even vertellen dat u niet met
de meest fatsoenlijke dame te maken
heeft. Zij heeft namelijk al enkele nietzedige feiten op haar kerfstok staan,
heb ik uit betrouwbare bron opgevangen. Ik weet niet of dit algemeen bekend is, maar ergens diep verstopt in
het boerenpaleis hangt er een papyrusrol vol namen van prinsen en prinsessen die onreine daden hebben gepleegd. Ik zou liegen als ik jullie zou
vertellen dat onze hertogin Antonia
slechts zelden voorkomt. Daar heb ik
niet over te klagen natuurlijk. Waarover zou ik anders moeten schrijven?

Bovendien zijn er gedurende het 100jarige bestaan van het boerenpaleis al
door andere praesidiumleden veel
schandelijkere feiten gepleegd…
Het is mij ook ter ore gekomen dat
zelfs de burggraaf opa groei en diens
kameraad Thomas alvast hun zege
hebben gegeven. Dit bewijs is mij anoniem
opgezonden.
Het zou gaan over
een opschrift afkomstig uit opa groei’s
hand, gemaakt tijdens een familieboerenpaleis-drinkgelegenheid.
Zoals u ziet is dit een uiterst achtenswaardig duo. Deze 2 dames op de troon
zullen alle boeren en boerinnen een
seizoen bezorgen om U tegen te zeggen.
Zo, dearest readers, dit waren mijn
roddels voor nu. Nu trek ik me weer
even subtiel terug en ik zal vanaf oktober mijn sappige weetjes verder overdragen aan deze 2 keurige juffrouwen.

Yours truly,
Boerinnetje Whistledown
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Paviljoen: Vic
Beste Krimp lezer
Na mijn succesvolle carrière als top-keeper van het schachtenelftal hang ik
mijn keepershandschoenen aan de haak. Want ik kijk uit naar een nieuwe
outfit en dat is (trommelgeroffel) het felbegeerde geel-groene lint! Jawel,
ik stel me kandidaat voor de functie van paviljoen beheerder. Een job die
me op het lijf geschreven is.
Mijn lijf is intussen 21 jaar, groot geworden in de Geelse velden (nee, die
liggen niet in Limburg) en nu volle bak genietend van het kotleven in
Gent. Lijf en leden worden graag geknuffeld en rondhangen met vrienden
is één van mijn favoriete bezigheden. In het weekend vind je me aan het
scoutsheem. Daar heb ik me ontpopt als de handige onhandige Harry
(wait and see). Tijdens weekdagen kan je al eens spotten in de koe. Daar
heb ik vele observatie-opdrachten uitgevoerd om het paviljoen-café
(tijdelijk, snif, snif) zelf te kunnen uitbaten.
Opruimen, een belangrijke paviljoener skill, kan ik al sinds mijn kindertijd. Onlangs is Justin hiervan getuige geweest. Ook benieuwd? Ik presenteer u ‘Victi wordt paviljoener’.
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Overtuigd? Stem dan op mij Vic Tormans (mijn dank zal groot zijn).
Niet overtuigd? Stem dan op Tor Vicmans of Toire of Victi … keuze te over
zou ik zeggen.
Schol!
Vic
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Fourier: Eef, Joren en Dries

Twee vingers kraag, zo zie ik men pintje graag.
Volgend jaar hopen wij (Dries, Joren en Eef) voor
jullie vele mooie pintjes te mogen tappen. Of voor
diegene die liever genieten van wat anders fris een
heerlijke cocktail te bedenken. Het zal niet gemakkelijk zijn om de grote schoenen van onze voorgangers te vullen, maar we gaan deze uitdaging
met veel plezier aan.

EEF
Hey, ik ben Eef. Na al een jaartje cultuur te mogen doen, waar ik enorm van
genoten heb en veel van geleerd heb, heb ik toch zin in een nieuwe uitdaging. Hoewel ik om vaten te heffen misschien wel eens lief zal moeten kijken naar men 2 sterke companions, zal ik met veel plezier achter de toog
staan. Ook de brouwer bestoken met mailtjes vol bestelling zal geen probleem zijn. Hierbij toch ook nog ietsje meer over mezelf. Momenteel zit ik
in mijn 3de bachelor bos- en natuurbeheer (lees toekomstig boswachter). Ik
ben afkomstig uit Geel (gelegen in de verre Antwerpse Kempen) en in het
weekend geef ik dansles aan kinderen van de lagere school. Naast dansen
wandel ik ook graag of kan ik wel genieten van een goed boek met wat stevige metal muziek op de achtergrond. Hopelijk tot volgend jaar voor de
toog!
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JOREN
Hoi, ik ben Joren. Ik ben 19 jaar oud en zit nu in mijn
1ste bachelor bio-ingenieur. Ik woon in het gezellige
Jabbeke (ja dat boerendorp aan de E40 waar er altijd
file is) met uitzicht op een weide vol schapen en voel
me dus naast de VLK ook een echte boer. Ik ben vaak
creatief bezig en omring mezelf graag met vrienden en
gezelschap. Afgelopen jaar ging al een groot deel van
mijn tijd naar de VLK (ik was dan ook niet voor niets
schachtenkoning). Volgend jaar zou ik graag een grotere bijdrage willen leveren door mij aan te sluiten bij het
praesidium. Het zou mijn eerste jaar praesidium worden. Alles is dus heel nieuw voor mij maar gelukkig heb
ik een topteam waarmee ik dit nieuwe avontuur kan
beginnen. Ik houd ook wel van een feestje, fourier is
voor mij dus een ideale functie! Groetjes en tot volgend

DRIES
Heyhoi, ik ben Dries, ook wel gekend als ‘de broer van
Ward’. Ik zit nu toch al een paar jaar bij de VLK en zou
wel graag eens een steentje bijdragen volgend jaar als
fourier! Ik ben geboren en getogen in het mooie ajuinenland genaamd Aalst en ben momenteel 20 jaar oud
(21 in mei). In Aalst werk ik in café Oxygène en ben
daarmee dus al zeker bekend met tappen achter de toog
en het buitensmijten van te zatte mensen (enkel als ze
stout zijn natuurlijk ;)). Ik doe momenteel interieurvormgeving op het KASK en ben, hopelijk, van plan om
daar over 2 jaar af te studeren dus ik kan zeker en vast
wel nog eventjes fourier spelen als ik mag :). Ik kijk er
zeker naar uit om iedereen een vers, fris pintje te tappen
en natuurlijk ook een glaasje fris aan de mensen die liever niet in de goot liggen. Hopelijk zie ik jullie dan volgend jaar van achter de toog want ik kijk er al naar uit!

31

32

Schachtentemmeropkomstvriendenboekje
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Bonusfolder van de Albert Heijn

Tramsporen

Lesopnames <3

Tramsporen!!!!!!!

KOFFIEEEE

Mijn eigen kookkunsten

“Real time locatie schapen Gent”
Te laat komen en te laat blijven
(in de zomer toch)

Kei hard meezingen met Taylor Swift

In de coupure stuiken (onder andere)

VLK, vrienden, voor mijn kothamster zorgen Toch wel corona: een jaar lang amper
evenementen en amper mensen zien
suckte echt enorm
Ergens waar ik nog niet ben geweest
Alex Turner
Doe eens kalm

McFlurry bestellen als ik een kater heb
en Lodde ervoor laten betalen

NOG EEN JAARTJE TEMMER ZIJN PLS
Zorgen dat de schachten volgend jaar
het leukste jaar van hun leven hebben

Omg schachtentemmer zijn bij de VLK

Lieveheersbeestjes kweker / rijk

Helaas, Bio-ingenieur (mopje)
binnentreckxsn en direct weer buitentrjekken
Mijn kot opruimen en mijn bankkaart niet verliezen
Een jaar lang dezelfde bankkaart heb
Overleven op 1 uur slaap

Ik kan beter puppy-ogen nadoen dan puppies
De ezel knuffelen die in de plantenwinkel staat (Intratuin in Lievegem, zeker een aanrader)
De geboorte van de ezel van Intratuin

Eigenlijk gewoon mijn leuke/lieve vrienden en mijn heel druk, epic sociaal leven
Wannes Dewulf
Nu zo veel mogelijk uit je leven halen, want je bent maar 1 keer jong/student!

Vic
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Tormans

Toire

pickachu5@hotmail.com

Coupure Links 651
9000 Gent, Belgium
Van boven in de zetel

@Vic_Tormans
Vic Tormans

+358 4578347415

ToireTV

Een donderdag

OnlyFans:
Feet_Of_Belgium
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Het communistische manifesto

Niets, ik ben een grote jongen

Barbie als de prinses en de bedelaar

Verspilling van bier

Mosselen ;)

Zeeuwse mosselen

De ander kant van de kust

Drunkdailing exes

Indey Rock

"Snor"-mans

Uitstelgedrag

Dat mensen mij nog altijd vragen of

Finland

Ik uit Limburg kom...

Elizabeth Olsen
The a joke, you know haha -çois

Schachtjes temmen,
niemand zeggen, kheb de hele dag gewerkt

Are you the one?
Say yes to the dress
90 day fiancay

Starring as Batman
Shooten Putin
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Anna's boyfriend, written by me, xxx Anna
Kiesformulier invullen
Examens vervalsen
Niks, ik kan alles!!! (schijrven zondre fauten)
Borad zal zijn
Kunnen veranderen in een vlieg
Ik kan overal in slaap vallen
Zwemmen in een meer -> eten maken boven een houtvuur -> sauna-> in slaap vallen onder de
sterrenhemel

Een toet roken met Elon Musk
Uitvinding van bier
Matt Damon
Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan

34

1

2

