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Woord vooraf
Schachtentemmer
Beste psycholoog/pedagoog in spe

Ik ben Hannes, de Schachtentemmer van het VPPK. In dit Paperke zal ik jou proberen overtuigen om je te laten dopen bij onze prach#ge kring.
Schachtentemmer? VPPK? Wat is dat allemaal?
Geen paniek, Temmer to the rescue. In deze onduidelijke chaos orde en duidelijkheid scheppen is de hele opzet van dit Paperke.
Daarom:
Wat is dat eigenlijk, een doop?
Wie organiseert er die barbaarse ac#viteiten?
Waarom zijn die mensen eigenlijk zo sadis#sch?
Ik ben nu al overtuigd, wanneer & waar is dat te doen?
Wablief/WTF? Voor al je vragen is er één adres.
schachtentemmer.vppk@gmail.com
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WAT?!
VPPK & DOPEN

Het VPPK is de facultaire kring van de faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen. Wij zijn dus verbonden aan de UGent en hebben als doel
mensen bij elkaar brengen voor zowel studiegerelateerde als studen#koze zaken. Zo organiseren we onder meer seminaries en studienamiddagen maar ook
een doop en een ontgroening. Dit Paperke zal trachten om klaarheid te scheppen omtrent het hele doopgebeuren.
Dit hele evenement kunnen we opsplitsen in drie delen: de schachtenverkoop,
gevolgd door de doop en op het einde van het jaar de ontgroening. De schachtenverkoop zal plaatsvinden op 20 oktober, de doop op 28 oktober en de ontgroening op 7 mei.
SCHACHTENVERKOOP

De schachtenverkoop vindt plaats de week voor de eigenlijke doop. Op deze
avond zal je een ‘actje’ moeten uitvoeren. Wat je doet, beslis je volledig zelf. Zo
doen er mensen een striptease, zingen ze iets, tekenen ze een portret, maar
ook andere dingen kunnen. Ikzelf heb ukulele gespeeld, vrienden van mij deden
de Haka, ik heb zelfs nog iemand geweten die verkocht werd door enkel het
woord “Te7en” te scanderen. Je crea#eve brein aan het werk ze7en is dus de
boodschap. Heb je geen inspira#e? Geen paniek , iedereen wordt sowieso verkocht.
“Wabliefteru, verkocht?!”
jawel, verkocht!

Jij en je koper zullen beiden een contract ondertekenen waarin je een bepaald
aantal uren beschikbaar moet staan voor je koper. In dit contract zullen nog
verdere afspraken opgelijsd zijn zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan
over wat mag en wat niet. Wees gerust we verkopen je niet zo maar aan eender wie!
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DOOP

Een week na de schachtenverkoop zijn we dan eindelijk gekomen aan het moment der momenten, wanneer #entallen eerstejaars op de toppen van hun tenen staan met trillende benen, de doop. Deze valt op 28 oktober, begint ’s middags en is iets na middernacht gedaan. Het thema van de doop dit jaar is
‘marginaal’, gaande van New Kids tot Li7le Britain. Zoek dus je lelijkste kleren
en trek ze aan, het zou maar eens in je voordeel kunnen spelen… (insert evil
laugh here)
“Een vriend van een vriend hee gehoord van zijn nonkel dat zijn maat in
zijne bloten moest rondlopen en dat hij twee maand lang slechter dan een vuilbak werd behandeld”
Wij zijn er ons van bewust dat er veel horrorverhalen de ronde doen over de
doop, dus hieronder zal ik er enkele ontkrachten en enkele beves#gen.
Zal ik naakt moeten rondlopen? Nee.
Zal ik mijn doop langer dan een dag duren? Nee.
Zal ik mishandeld worden? Nee.
Zal ik denigrerend behandeld worden? Nee.
Maar…
Zal ik vuil worden? Ja.
Zal ik écht écht écht heel vuil worden? Ja.
Zullen mijn kleren beter thuishoren op een containerpark in Fukushima dan in
mijn kleerkast? Ja.
Zal ik moe zijn? Ja.
Zal de douche na de doop de beste douche zijn die ik ooit genomen heb? Wees
maar zeker.
Zal ik de dag nadien zi7en s#nken met mijn medeschachten in de les Sta#s#ek?
Ik wens het jou en de prof toe!
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En…
Zal ik vrienden voor het leven gemaakt hebben? Ja.
Zal ik trots en voldaan zijn? Ja.
Zal ik Gent vanuit een compleet ander perspec#ef leren kennen? Ja.
Zal je aanvaard worden in een gigan#sche groep vrienden van het VPPK. Wees
welkom!
De doop bestaat uit drie delen: een fysiek gedeelte, een vuilmaking en een
(T)overpoort-gedeelte. In het fysiek gedeelte zal je dus moe worden, in het vuil
gedeelte zal je dus vuil worden, en in het Overpoortgedeelte zal je moe en vuil
zijn.
Na de doop krijg je je lintje en mag je jezelf met veel (verdiende) trots schacht
van het VPPK noemen.
ONTGROENING

Na de doop volgt een periode van een half jaar waarin je schachtenopdrachten
zal moeten volbrengen (dit is géén doop meer!). Deze opdrachten zijn allemaal
zeer ludiek (bijvoorbeeld: ga de ramen wassen in het glazen straatje) en je kiest
zelf welke je doet. Als je er voldoende uitvoert zal je naar de ontgroeningscantus mogen komen, waar je je lintje omgekeerd mag dragen, en vanaf dan ben je
ontgroend. Nu ben je geen schacht meer, maar commilito. Het volgende jaar
zal jij zelf mogen dopen en mag je in het praesidium.
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WIE?!
SCHACHTENTEMMER

Mijn naam is Hannes en ik ben een alcoholist. Correc#e, mijn naam is Hannes
en ik ben een schachtentemmer. DE schachtentemmer.
De schachtentemmer van het VPPK.
Mijn leven bestaat voor het grootste deel uit drie ingrediënten: muziek, speelpleinwerking en VPPK.
In de zomer kan je mij meestal vinden op de inclusieve speelpleinwerking van
Oranje in Maldegem of achter een of ander vreemd muziekinstrument. Ik hou
van verschillende soorten muziek, gaande van Samson & Gert, X!nk en Spring
tot metal, tot klassieke muziek. Nog liever maak ik al die muziek zelf, met gitaren, banjo’s, ukulele’s, cajons en piano’s. Hoewel ik niets liever doe dan muziek
beluisteren en maken, dansen kan ik absoluut niet behalve in de moshpit.
“In mijnen #jd… Mijn eigen doop was het thema gladiatoren en vertrokken we
nog op het Sint-Pietersplein. Ik vond mijn doop leuk, maar of dat lag aan de
doop zelf of aan mijn #hardzijn en #incasseren, dat laat ik aan jullie over.
Mijn func#e binnen het VPPK is zoals de naam het zelf zegt: schachten temmen.
De schachtentemmer is de persoon die de doop en de ontgroening organiseert,
maar ook en vooral het aanspreekpunt en de ‘papa’ van de eerstejaars is. Ik zal
jullie proberen te mo#veren en ondersteunen in het zware (al dan niet
uitgaans-)leven dat een student al eens kan hebben.
Goed om weten:
• Een (of twee(duizend)) Kinder chocolaatje(s), dat lust den temmer al eens
graag.
• Fris# en Golden Power houden mij in leven
• Ik doe peper op alles. Àlles.
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Doopcomite aka. dc

Het Doopcomité, kortweg DC genaamd is een groep van vier enthousiaste en
fantas#sche mensen die de Schachtentemmer ondersteunen met de doop, ontgroening en doorheen het jaar. Het DC bestaat dit jaar uit Dario, Dylan, Hanne
en Maarten.

10

Dario

In het hartje van Ninove werd op een zonnige dag een goedlachse kapoen geboren genaamd Dario. Zijn omgeving had
op dat ogenblik nog geen weet van het feit dat hij van plan
was om zich te laten dopen bij de Vlaamse Psychologische en
Pedagogische Kring noch was bekend dat hij in zijn rugzak
studiepunten had geladen om Pedagogische Wetenschappen
te gaan studeren.
De jaren gingen voorbij en kleine Dario groeide terwijl uit tot een vaste waarde
op het plein van VK Nederhasselt als centrale middenvelder. In het secundair
besloot hij –deels door zijn studies La#jn moderne talen- om voetbal even buitenspel te ze7en en star7e hij zijn bestaan als animator in het jeugdwerk bij
Crejaksie. Stap per stap werd naar één doel gewerkt: ‘instructeur in het jeugdwerk’ worden. Al deze ervaringen maakten hem tot de persoon die hij nu is…
Een crea#ef brein met doorzeJngsvermogen die graag de puntjes op de ‘i’ zet
en zijn eigen mening verdedigt.

Dylan

Het begon allemaal in de jaren ’95, zo een 18 jaar geleden.
Dylan was zijn naam. Veel valt er niet over te vertellen de
eerste jaren, hij deed waarschijnlijk net hetzelfde als u en
mij: ging naar school, probeerde niet te buizen, zocht naar
dingen die hij tof vond. En vinden deed hij. Zo een 4 jaar geleden speelde Dylan voor het eerste gitaar op een aOoelende
zomerse zondagavond. Niet zo lang daarna stond hij voor de
eerste keer op een rugbyveld, om daarna zich meteen ook te
engageren voor Jomba en Akabe.
Deze 2 laatstgenoemde hobby’s bepaalden veel van zijn leven. Nog steeds vertrekt hij elke zomer op kamp met personen met een beperking, terwijl hij zich
#jdens het jaar engageert voor jongeren met een beperking in de scouts. Alles
verliep naar zijn zin, maar toch, hij miste iets. Zijn hart vertelde hem dat er een
stukje ontbrak, zoals een puzzel die op 1 stuk na volledig lijkt te zijn. Dat lege
stukje veranderde toen zijn eerste academiejaar begon…
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Hij kwam toe op het FPPW met 1 gedachte spokend door zijn hoofd: “ik laat me
dopen”. Zo gezegd zijnde liet hij zich dopen, en ontgroenen, bij het VPPK. Nog
steeds denkt hij terug aan dat schachtenjaar, aan die doop, aan al dat plezier en
ver#er. Dit, beste lezers, is het verhaal van Descamps Dylan, lid van het DoopCommité van het VPPK. Langs deze weg wil hij jullie duidelijk maken dat twijfelen geen zin heeP, doen is de boodschap, gewoon die ene mail sturen. Hij
hoopt jullie snel terug te kunnen zien, om samen als vrienden te kunnen beginnen aan dit nieuw academiejaar…
HANNE

Mijn naam is Hanne en ik heb mezelf 2 jaar geleden laten dopen bij
VPPK. Daar heb ik onze fantas#sche Schachtentemmer Hannes leren kennen en nu maak ik deel uit van zijn geweldig doopcomité! Ik
ben 20 jaar en zit, na het occasionele gesukkel, in mijn derde jaar
orthopedagogiek. Ik breng mijn weken het liefst door in het prach#ge Gent, waar ik op kot zit, afgewisseld met nu en dan eens weekendje thuis in Mechelen. Als ik niet op kot of thuis ben, dan vind je
mij vooral bij mijn vrienden of heel toevallig eens in de les. Mijn avonden vul ik
vooral met het kijken naar hopeloze liefdesprogramma’s, uitgaan en elke onbenullige hoek van Gent leren kennen. Zeker allen de Gust eens checken in de
buurt van de Kastart ;) (en de Kastart ook natuurlijk)
Buiten #ps voor goedkope en leuke adresjes in Gent, kan je bij mij terecht voor
een goede babbel bij pot maar zonder pint (aangezien ik het dutsje van de hoop
ben dat niet drinkt) en bijna al#jd goed advies (of je dit volgt of niet is helemaal
je eigen keuze, maar toch…)
Nu nog een aantal random weetjes. Mijn lievelingscijfer is 32,74, ik vraag mij
nog al#jd of nijlpaarden knieën hebben, ik kan nog al#jd niet kijken naar Bambi
zonder een traan te laten, ik heb absoluut geen talent voor crea#eve tekstjes
zoals deze, s#ekem giechel ik nog al#jd bij de Mind&Body als ik de Joepie lees,
ik wil s#ekem ook beste vrienden zijn met Jennifer Lawrence, en oh ja, ik heb
een jaar in Nieuw-Zeeland gewoond, maar nog nooit ‘Lord of The Rings’ gezien.
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Maarten

Mensen noemen me “Piesses”! Olé, ola!
‘k Ben dit sinds dit jaar Studie in t VPPK! Olé, ola!
Het is mijn inten#e jullie liefdesmails te beantwoorden Olé, ola!
En de cursusverkoop zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen Olé, ola!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
Welkom op de doopcantus in de vooruit!
Naast t VPPK ben ik ac#ef in het jongerenwerk! Olé, ola!
En werk ik de zondagochtend in een bakkerij! Olé, ola!
Plus nog wat zwemlessen hier! Olé, ola!
En wat huiswerkbegeleiding daar! Olé, ola!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
Welkom op de doopcantus in de vooruit!
Ik ben al#jd te vinden voor een feestje groot of klein! Olé, ola!
Geef mij twee pintjes en ik zal er zijn! Olé, ola!
Zo ga ik slapen met een poes! Olé, ola!
En sta ik ’s ochtends met mijn kater onder de douch! Olé, ola!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
En t ging vooruit! T ging vooruit!
Welkom op de doopcantus in de vooruit!
Ik doe m’n best als student-pedagoog! Olé, ola!
Maar nog veel meer als lid van t DC! Olé, ola!
Zolang ‘Die lore’ je lievelingsliedje is op cantussen! Olé, ola!
Heb je van mij niets te vrezen! Olè, ola!
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OUD-GEDOOPTE

Vorig jaar kwam ik als nieuwe student in Gent helemaal alleen toe op de faculteit. Eenzaam nam ik plaats in het auditorium, plots werd er een klein boekje
onder mijn neus geschoven: 't Paperke: "VPPK van A tot Z". Blij dat er wat aﬂeiding was begon ik langzaam te bladeren tot ik plots aankwam bij de "D". Doop
en Ontgroening. Met lage verwach#ngen begon ik de tekst te lezen met het
gedacht "Zo een doop is toch helemaal niets voor mij?!" Gelukkig had de
schachtentemmer van vorig jaar de tekst zodanig opgesteld dat ik direct de
drang voelde om mij te laten dopen. Zo gezegd, zo gedaan!
Toen ik 's avonds thuis toekwam heb ik direct een mailtje gestuurd naar de
schachtentemmer (schachtentemmer.vppk@gmail.com). Ik kreeg als antwoord
dat ik een act moest voorbereiden om uit te voeren op de schachtenverkoop.
Dit was iets dat ik volledig zelf mocht kiezen en het was ook de bedoeling dat ik
er mij zelf comfortabel bij voelde. Toen de avond van de schachtenverkoop
aangebroken was, ging ik er met de nodige zenuwen naartoe. Het bleef maar
door mijn hoofd spoken... Wat als ze mij nu toch zouden uitlachen?
Niets bleek uiteindelijk minder waar te zijn. Na mijn act te hebben opgevoerd
en gekocht te zijn geweest viel er een last van mijn schouders. Niemand had mij
uitgelachen en ik kreeg ook enkel maar lovende woorden van de praesidiumleden. Zij hebben het tenslo7e ook allemaal meegemaakt. Helemaal opgelucht
ging ik die avond naar huis, tot het plots tot mij doordrong...
Volgende week is de doop al!
Toen volgde er natuurlijk het meest memorabele van dit hele gebeuren: De
Doop!
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Ik had afgesproken om er met nog een ander meisje naar toe te gaan die ik op
de schachtenverkoop had leren kennen. Het thema van de doop was zombies.
Helemaal gegrimeerd en omgekleed zakten we af rich#ng de ontmoe#ngsplaats
van de doop. Eenmaal daar aangekomen werden we tot s#lte gemaand.
Ik wist direct dat deze dag niet makkelijk ging worden. Doorheen de hele doop
werden er bemoedigende woorden geﬂuisterd van feut tot feut. We hebben
elkaar le7erlijk door de moeilijke momenten van de doop gesleurd. Eenmaal
dat het zwaarste gedeelte van de doop achter de rug was gingen we rich#ng
doopcantus. Nog nooit was ik zo trots geweest op mensen die ik nog maar net
had leren kennen. Niemand had namelijk opgegeven #jdens de doop en we
hebben die avond ook allemaal met de nodige trots ons lintje in ontvangst genomen. Met het lintje over de linkerschouder konden we met opgeheven hoofd
de Frontline verlaten.
Na de doop volgde het beste jaar dat ik ooit al heb gehad. Samen een doop
meemaken smeedt echt de beste vriendschappen. Doorheen het jaar werden
er ook nog verschillende opdrachten uitgevoerd waar we elkaar nog beter door
hebben leren kennen. Ik heb vorig jaar echt vrienden gemaakt voor het leven.
Met deze mensen heb ik ook zodanig veel meegemaakt dat we echt alles aan
elkaar kunnen toevertrouwen. Dit allemaal dankzij de meest geweldige studentenvereniging: het VPPK.
Het VPPK blijP hangen in mijn hertje!
Veel liefs en hopelijk tot op onze schachtenverkoop!

Lisa VYZ[\Z A]\\^\
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Temmer van temmer = temmer2

Mijn herinnering aan mijn schorre stem na elke keer te moeten roepen
“schachten die pagina” zit nog stevig in mijn geheugen. Het leven als een
schachtentemmer blijP je toch wel bij. Ik geef je als aandach#ge lezer ook mee
dat het allemaal niet zo erg is als het lijkt. Een doop moet je meegemaakt hebben, het zorgt voor een immense groepsband en vriendschappen.
Ik ben vorig jaar begonnen met mijn uitspraak “boter, kaas en eieren”. Nu,
neem het zeker van mij aan, er zal nog meer vuiligheid aan je lichaam plakken.
Er zàl vermoeidheid ontstaan en pijnlijke spieren. Je staat echter wel tussen een
hele groep andere schachtjes die hetzelfde aan het meemaken zijn. Over
groepsgevoel gesproken.
Bekijk een doop zeker vanuit studen#koos standpunt: het is een aloude tradi#e
die vanuit mijn perspec#ef zeker in stand moet worden gehouden.
Ik heb dan ook het volste vertrouwen in Hannes, die de fakkel van mij vorig jaar
heeP overgenomen. Aan crea#viteit en sympathie zal het aan hem niet ontbreken.
Twijfel dus niet te hard en denk er zeker niet teveel over na. Het dopen is een
leuk gebeuren, waar je later nog vele herinneringen aan zal ophalen.
Behoor dan ook tot dat selecte groepje van “Hannes zijn schachtjes”, want in
zijn hartje blijP hij toch een echt schatje.

Jasper D\ CZ`a[b
Praeses 2014-2015

17

Boter, kaas en eieren

Speel het spel: boter, kaas en eieren. Iemand zet een rondje, de ander een kruis.
Kies om de beurt een vak en teken jouw a&eelding. Wie hee het eerst 3 op een
rij hee wint!
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WAAROM?!
De studentendoop is nog steeds zeer actueel en dit om verschillende redenen.
Ten eerste is het een manier om de tradi#es in ere te houden. Net zoals bijvoorbeeld cantussen zit de doop vol met oude regeltjes en geboden, en wie zijn
wij om daar zomaar verandering in te brengen?
Ook is samen ‘lijden’ de beste manier om een groepsgevoel te creëren. Hoe
vreemd het ook mag klinken, het schept een band en een broederschap ontstaat.
Door je te laten dopen toon je je engagement en bewijs je dat je het doet ‘for
the long run’. Zoals in het doopdecreet prach#g wordt omschreven zorgt het
dopen voor een verbondenheid die veel verder reikt dan de korte termijn, en
kan het mensen bijeenbrengen voor vriendschappen voor het leven.

wablief?!
Heb je nog onbeantwoorde vragen, ben je nog steeds bang, heb je nog nood
aan meer info?
Eén adres:

schachtentemmer.vppk@gmail.com
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WAAR & wanneer?!
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DoopDoop-o-scoop
Met Philippe

19 januari - 18 februari: Waterman

De doop heeP voor jou extra veel in pe7o. Je zal lachen, gieren en uiteraard
wenen. Maar wees niet getreurd, je lieve medeschacht-jes zullen wel voor je
zorgen!
19 februari – 20 maart: Vissen

Zoals Abraham Lincoln zou zeggen: “Be7er to remain silent and be thought a
fool than to speak out and remove all doubt.” *Hint hint *
21 Maart- 20 april: Ram

Braaf zijn, luisteren, ja knikken, doen wat we zeggen , …. Zo zal je de doop zonder kleerscheuren doorstaan.
21 April – 21 mei : Stier

S#eren zijn agressieve dieren als ze worden uitgedaagd. Ben jij ook zo een persoon? Dan hopen we dat je je zeker laat dopen. We kunnen je zeker en vast wel
temmen tot een mak lammetje.
22 mei – 21 juni : Tweelingen

Wist je dat 40 % van de tweelingen tussen de anderhalf en tweeënhalf jaar een
eigen taaltje heeP? Vaak is het taaltje verdwenen voordat je het goed en wel in
de gaten hebt, doordat de kinderen in dezelfde #jd ook gewoon leren praten.
Hoe meer je met je kinderen praat, liedjes zingt en voorleest, hoe sneller de
kinderen hun taaltje kwijtraken. Vaak vullen tweelingen elkaar aan: de een begint een verhaal, de ander maakt het af. Misschien kan je op de doop je eigen
taaltje ontwikkelen met je mede schachten?
22 juni – 22 juli: Kreeft

De doop zal er voor zorgen dat je je smakenpallet uitbreidt. Iets waar je veel
gebruik van zal maken de komende jaren.
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23 juli – 22 augustus: Leeuw

Een persoon als jou kunnen je mede-schachten zeker gebruiken op de doop.
Normaliter beschik jij als persoon over uitmuntende, leidinggevende capaciteiten. Jij zal de persoon zijn die je mede schacht meesleurt tot het einde. Om
er daarna een dikke ‘danku’ en pint(en) van te krijgen.
22 augustus – 22 september: Maagd

Ongetwijfeld ben je nog een doopmaagd. Wij zouden daarbij dan ook meer dan
vereerd zijn om u te mogen ‘ontmaagden’. Neem zeker deel, een wijze persoonlijkheid zoals die van jou mag niet ontbreken!
23 September – 22 Oktober: Weegschaal

Vergeet zeker niet het evenwicht te bewaren tussen mentale en fysieke kracht.
Van zodra je je kan mach#g maken van deze eigenschap zal de doop je een groter gevoel van voldoening geven.
23 oktober – 22 november: Schorpioen

Een doop is zeker iets voor jou: lekker vuil worden, ravo7en, vrienden
maken... Alleen maar voordelen aan verbonden dus! Je zal je als een schorpioen in de woes#jn voelen.
23 november – 20 december: Boogschutter

Uw gevoel voor detail gaat ervoor zorgen dat je op de doop kan le7en op net
dat #kkeltje meer. Zeker bij de opdrachten kan je ervoor zorgen dat je het
maximum kan halen. Hierdoor zal iedereen je dankbaar zijn.
21 December - 19 januari : Steenbok

Uw koppigheid zorgt ervoor dat je op je tanden moet bijten. Probeer ervoor te
zorgen dat je die nega#eve eigenschap de kop indrukt, waardoor je op het einde kan terugblikken met een gevoel van voldoening.
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UITROEP VAN ONZE
SPONSORS
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Colofon

Eindelijk is dan nu het me-#me momentje
van ons, scriptoren, aangebroken.
Aangezien wij zulke altruïs#sche jonge deernes zijn,
dragen wij onze hoogst persoonlijke pagina op aan
zij die dit paperke hebben helpen verwezenlijken.
Allereerst verdient Hannes, onze schachtentemmer,
een koekje voor zijn s#ptheid en onevenaarbare gedrevenheid.
Naast een koekje, wensen wij hem ook een deugddoend bedje om zijn gerateerde slaap wat in te halen zodat zijn ba7erijen weer
helemaal opgeladen zijn tegen het doopfes#jn.
Vervolgens loven wij het doopcomité voor zijn
bescheiden omschrijvingen en voor de marginalen dat ze s#ekem zijn.
We gooien nog enkele kleurrijke bloemetjes naar Jasper en Philippe, onze dierbare praeses en onze keizer zedenmeester en vice, voor hun aangrijpende getuigenis als temmer² en voor hun intense knip– en plakwerk.
Er rest ons enkel nog Lisa te bedanken voor haar stralende
persoonlijkheid en haar oprechte getuigenis als ex-schacht.

Tot slot overspoelen wij jullie met een overdosis scriptorenliefde!
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‘t Einde van ‘t begin.

