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Woord vooraf Scriptoren[

Allerl iefste eerstebach’er

*mystieke, zweverige stem*
Het stond in de sterren geschreven dat we elkaar zouden ontmoeten!
Het moment dat j i j besloot psychologie of pedagogische
wetenschappen te studeren, bezegelde je je lot en nu kruisen onze
levenspaden elkaar.

Wij - Saartje en Phil ippe - vormen als Scriptoren de kern van de
redactie van ‘t Paperke en gaan gedurende dit academiejaar voor de
ganse faculteit vri jwil l ig dit trendy ti jdschrift (’t Paperke) verzorgen.

Niet zo lang geleden (respectieveli jke twee en één jaar) waren ook
wij eerstejaarsstudenten. Net zoals jul l ie waren we tot de tanden toe
bewapend met nieuw schri jfgerief, een vracht boeken, fancy kleren
en zo’n kamer die na een maand de kenmerken van een slagveld
vertoont (ook gekend als ‘kot’).

Maar bovenal zi jn eerstejaarsstudenten (zelfs de moedigste
Scriptoren) wel eens een heel klein beetje bang. Je weet niet of de
richting je wel l igt en hoe moet een mens in godsnaam al die boeken
instuderen? Serieus!? Zijn al de vriendjes en vriendinnetjes uit het
middelbaar niet meer bij je[? Wel, dan ga je nu een grote stap
zetten in je leven. Van een student wordt er verwacht dat deze
zelfstandig is, het leven recht in de ogen durft ki jken en voor zichzelf
een plaatsje zoekt in een sociale woestenij van jongvolwassenheid.
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’ t Paperke is een initiatief van studentenvereniging VPPK (Vlaamse
Psychologische en Pedagogische Kring). Dit exceptionele ti jdschrift
wordt gratis en geheel vri jbl i jvend verdeeld aan aula’s voor de
aanvang van lessen. Verslapt je aandacht ti jdens de lessen? Zoek je
wat verstrooiing? Wil je bi j leren over diverse onderwerpen, eens
goed lachen, een fi lmaanrader of gewoon op de hoogte zijn van het
Gentse studentenleven? Dan nodigen wij jou uit om dit jaar een deel
te zi jn van deze literaire famil ie!

Een studentenvereniging kan je helpen om groot te worden en als
faculteitsblad vormt ’t Paperke een eerste veil ige(!) kennismaking met
het leven op de faculteit zonder aan je comfort zone te raken. Laat
ons alsjebl ieft toe in jouw leven! We hebben je zoveel te bieden. Lees
dit boekje grondig want wij bestaan door en voor jul l ie. Via
vriendschappen kwam ’t Paperke tot stand en door niets meer of
minder zal dit boekje bl i jven voortbestaan.

Ten slotte wenst de redactie van ’t Paperke alle eerstejaars een vurig
jaar toe. Vurig omdat een brandende kaars juist het nodige l icht geeft
om een eigen pad uit te werken en een knetterend kampvuur je
vanbinnen zalig warm houdt. Als ervaren studenten staan we erop
gebrand je het volgende advies mee te geven: Smeed het i jzer als
het heet is[ een student ben je maar één keer!
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Zo’n studentenvereniging[is dat gel i jk de
Anonieme Alcoholisten maar dan voor

falende studenten?

Gevreesd als ‘Statistiek’ *gi l lende menigte* maar voor vele studenten
dierbaarder dan de eigen ledematen [ Ik heb het over de
studentenvereniging natuurl i jk!

Bi j het woord “studentenvereniging”: denk ji j dan aan het leven van
een opgejaagd wild dier, een trage en pijnl i jke dood, vernedering,
een eindeloze li jst aan herexamens of ‘maagpompbeurten’ ten
gevolge van alcoholintoxicatie?

Als je zoiets nu denkt, dan is de kans reëel dat j i j en ik soulmates
zijn! Toen jul l ie Scriptor Phil ippe voor het eerst neerstreek in een
aula had hij thuis reeds gezworen nooit van zijn lang en aantrekkeli jk
leven lid te worden van zoiets ‘ongecivi l iseerds ‘als een
studentenclub.

WORDT VERVOLGD.. .

portret van mij en enkele vrienden na een eerste paar maanden bij

vppk. . . *grapje*
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Exact één jaar later doe ik hier,
gl imlachend in het augustuszonnetje, een poging om jul l ie te
bevri jden van de waanideeën die mij in hun greep hielden. Deze
1 80°C gedraaide houding - van gezworen hater tot praesidiumlid -
kan eventueel betekenen dat de jonge Phil ippe een zwakke wil
heeft, hersenschade opliep ofwel onder schot gehouden wordt
ti jdens het typen[ Wie zal het zeggen?

Wat ik je wel kan vertel len l iefste lezer, is dat afgelopen
academiejaar er niet op eerstejaars gejaagd werd, dat ik
sprankelender leef dan ooit tevoren, mijn eer als mens meer dan
intact is, ‘k deze vakantie enkel naar studieboeken reik om
vrienden bij les te geven en er door mij geen ziekenhuisbezoek is
afgelegd het afgelopen jaar.

Indien je ‘vriendschapsbanden smeden’, ‘ significant deel
uitmaken van een famil ie’, ‘naschoolse activiteiten’ en
‘studieondersteuning’ terreurdaden vindt, dan raad ‘k je aan dit
boekje onmiddell i jk te sluiten, rechtsomkeert te maken en vooral
uit onze buurt te bl i jven, want wist je dat dan niet? Geluk is
besmettel i jk[
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Woord vooraf praeses

Beste eerstejaars,

Om te beginnen wil ik je van harte fel iciteren met de beste beslissing
die je tot dusver hebt genomen in je leven, nameli jk komen studeren
aan de wonderschone faculteit der Psychologie & Pedagogie.
Komend jaar zal je op deze faculteit – Genaamd FPPW voor de
“ervaren” student – nieuwe kennis opdoen, vriend(en) maken, en af
en toe een beetje opletten in de les zodat de proffen niet te vaak
“Kan het wat sti l ler a.u.b." moeten brommen door hun microfoon.

In je handen houd je nu het al lereerste 'Paperke' van dit
academiejaar, in dit magazine zal men verscheidene topics
aansnijden (gaande van seks tot sudoku's). Inderdaad ja! Voor elke
lezer wat wils! Voorts ben ik ook – hopeli jk – de eerste persoon die u
met trots mag zeggen dat het VPPK dit jaar zi jn 50-jarig bestaan
mag vieren! En dit zal uiteraard gepast gebeuren met veel toeters en
bellen (lees: drank, feesten, verstrooiing, . . . ). Maar vrees niet, op het
einde van de dag zijn wij ook serieuze studenten.

Laat me nu even mijzelf voorstel len. Mijn naam is Phil ippe
Oell ibrandt en zit momenteel in mijn master Bedri jfspsychologie &
Personeelsbeleid.Voor dit academiejaar mag ik de rol van 'praeses'
vervul len voor de VPPK.

Nu zal ik even kort uitleggen wat bovenstaande termen betekenen.
De VPPK – of Vlaamse Psychologische & Pedagogische Kring – is
de facultaire studentenvereniging gebonden aan deze faculteit. En
'praeses' houdt in dat ik de voorzitter ben. Nu allemaal goed en wel,
zo'n mooie lange naam en dergeli jke, maar wat doen wij nu voor jou
als student?
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Wel om te beginnnen zorgen wij voor je boeken en cursusmateriaal
dat het komende academiejaar je hersenen zal entertainen en bij
wil lekeurige momenten zal doen uitval len. Voorts hebben wij ook
heuse vooruitfuiven (zowel in het 1 ste als 2e semester),
cocktai lavonden, reizen (voor te skiën, snowboarden. . . ) ,
cultuuractiviteiten, sportactiviteiten. . . Je kan het niet gek genoeg
bedenken of wij organiseren het!

Uiteraard zijn wij – zoals elke goede studentenvereniging het
betaamt – ook studentikoos gericht! Wij hebben een doop – nu voor
je de meest afschuweli jke taferelen probeert voor de geest te halen,
laat mij je even geruststel len en zeggen dat wij ook geen onmensen
zijn! – , cantussen [

Als laatste in ons aanbod – Maar uiteindel i jk het belangri jkste voor
ons als student aan de fppw – hebben wij ook een studiesite en
dergeli jke (met examenvragen, samenvattingen, . . . . ). En zijn wij als
praesidium – zeg maar de “medewerkers” van het VPPK – alti jd
bereid u te helpen bij eventuele vragen omtrent het studeren!
Examens invul len in jouw plek kan helaas niet.

De komende weken en maanden zal je nog zeker van ons horen.
Indien je al vol spanning zit en graag met ons in contact wil komen,
aarzel dan niet! Bezoek onze website (vppk.be), word l id van onze
facebookgroep of spreek ons gerust aan als je ons tegenkomt.

Ik hoop jul l ie al len talri jk te mogen zien,

Ut vivat , crescat et floreat !
Phil ippe Oell ibrandt
Praeses VPPK 201 5 – 201 6
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A Adviescentrum
Amadeus

B Boeken en cursussen
Bibl iotheek

C Candy War
Cantus (4 dummies)

D Dreupelkot

E Espressobar
Eerste bachelor-weekend

F FSA
FK
De Frietketel

G Graffiti Street
Gravensteen
GUSB

H Henri Dunant(laan)

I IFK (sport)
IKEA

J Jul ien

K Kalender
Kastart

L Ledeganck
Lokaal VPPK
Lustrum
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M Monitoraat
Minverva

N Nieuw praesidium

O Openingsfuif
Overpoort

P 't Paperke
Pi-nuts
PPSR

Q Quetzal

R Reizen
Resto's

S Salamander
Studiementorenwandeling
Studiewebsite

T Trinkel trinkel

U Uitroep sponsors

V Veldstraat
VPPK

W Web

X Xouniweten

Y Yang

Z Ziekte
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A
Adviescentrum
Hier kan je terecht voor informatie, advies en begeleiding i.v.m. de
diverse aspecten van de studieloopbaan zoals studiekeuze, studie-en
studentenbegeleiding, verder studeren, loopbaan en werk.

Het adviescentrum bevindt zich in de ‘UFO’.
De infobalie is het eerste aanspreekpunt. De
onthaal-medewerkers beantwoorden zo veel
mogeli jk vragen: persoonli jk, telefonisch of via
mail . Ze geven zelf de nodige informatie of
zorgen voor een afspraak met een
studieadviseur, een studentenpsycholoog of
de loopbaanadviseur.

Open van maandag tot vri jdag van 9u tot 1 2u en van 1 3u tot 1 7u.
Sint-Pietersnieuwstraat 33 - eerste verdieping
Tel. : 09 331 00 31

Amadeus
Je kent het gevoel wel (of nog niet maar dat zal dan niet zo lang
meer duren): je hebt gróte honger, GI-GAN-TISCHE honger, teveel
honger om nog naar de winkel te lopen en te koken, en geen zin in
alweer een bezoekje aan de resto[ Hop hop naar ‘Den Amadeus’
dan!

Amadeus kent maar l iefst vier vestigingen in het Gentse. Het
restaurant over de Vooruit, Little Amadeus, is in het bi jzonder gericht
op studenten en biedt dan ook een voordelig studentenmenu aan.
Voor slechts €22,50kan je à volonté ribbetjes smullen – ja, je leest
het goed À VOLONTÉ – vergezeld van een dorstlessende frisdrank
en een overheerl i jke chocolade mousse als dessert. Naast de alom
geroemde ribbetjes biedt Amadeus ook een aangepast menu voor al
jouw vegetarische vriendjes!
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Wel is het aan te raden om op voorhand even – liefst onl ine – te
reserveren, want dit gezell ige restaurantje is echt populair en niet
erg groot.

Little Amadeus Gent – Bagettenstraat 1 97 0491 1 54 777
ww.amadeus-resto.be/l ittle-amadeus-gent-vooruit/
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B
Boeken & cursussen
Het VPPK is jul l ie opleiding gebonden studentenvereniging, wat dus
inhoudt dat we het jul l ie ook zo aangenaam mogeli jk wil len maken op
studiegebied. Zo zullen de Cursus- en StudiePraesessen jou zo goed
mogeli jk proberen te helpen bij het studeren van de ‘oh-zo-geliefde
examens’ door het onderhouden van een studiesite (voor meer info
hierover zie de ‘S’ die in dit Paperke staat voor ‘Studiesite’). Enkel bi j
het volgen van de lessen kunnen noch de Studie-Praesessen, noch
de andere Praesidiumleden jou helpen.

De boekenverkoop wordt georganiseerd door de Praeses met hulp
van zijn Vice-Praeses, terwij l de cursusverkoop georganiseerd wordt
door team Cursus. Eerst en vooral is het belangri jk om te begri jpen
wat nu juist het verschil is tussen boeken en cursussen.

Cursussen
Wat is een cursus?
Een cursus is een stapel gekopieerd papier die je in een map
kan steken.

Hoe kom ik aan mijn cursussen?
De cursus-praeses contacteert de proffen en assistenten waar je les
van kri jgt met de vraag of ze hun cursus wil len verdelen via het
VPPK. De ene kiest er voor om met ons samen te werken en de
andere kiest er voor om zelf zi jn/haar cursus uit te geven (wat het
duurder maakt) of zet zi jn/haar cursus online zodat je die zelf nog
moet afprinten. Sommige cursussen zal je dus via het VPPK krijgen,
andere zal de prof zelf voorzien. Wanneer de cursussen klaarl iggen
zal je dat horen via de prof of via ons.
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voorbeeldje statistiek I

Jul l ie voordeel:
De cursussen van de proffen die via het VPPK werken, zul len in de
eerste maand van het semester in een copycenter l iggen aan een
voordelig tarief en je zal zelf niet al je inkt en papier moeten
verspil len aan een cursus van soms meer dan 1 00 pagina’s.

Voor vragen over de cursussen:
cursus@vppk.be

Boeken
Wat is een boek?
Ingebonden papier, zowel harde als zachte kaft.

Hoe kom ik aan mijn boeken?
De Praeses organiseert zoals reeds vermeld de boekenverkoop voor
al le studenten Pedagogie en Psychologie die studeren aan onze
faculteit, de FPPW aan de Dunantlaan. Dit gebeurt grotendeels in de
maand september, terwij l jul l ie nog genieten van jul l ie extra maandje
zomervakantie. Eens de boeken ‘de kelder’ in onze faculteit in de
Dunantlaan bereikt hebben, staan alle Praesidiumleden klaar om
deze in pakketjes te sorteren per jaar zodat iedereen snel en
gemakkeli jk de juiste boeken mee kan kri jgen. Het VPPK zoekt
vervolgens de best passende datum uit voor elke groep om zo’n
pakket te komen afhalen. De datum en de pri js komen jul l ie nog te
weten op de introductiedag en/of via onze website ‘www.vppk.be’ (zie
eveneens de letter W).

voorbeeld Algemene Psychologie

1 3



Voor vragen over de boeken:
vice-praeses@vppk.be

Jul l ie voordeel:
-Je hoeft niet zelf uit te pluizen welke boeken je moet gaan kopen
-De pri js van het boekenpakket bij het VPPK komt voordeliger uit dan
als je er zelf om zou gaan in de winkel (zelfs mét l idkaart, zie verder)
-Je hoeft ook niet naar een boekenwinkel te lopen, je kan je pakket
gewoon kopen op jouw faculteit!

Belangri jk! Jouw boeken zal je ondertussen moeten bestel len via de
officiële website van het VPPK ‘www.vppk.be’. De cursussen die het
VPPK aanbiedt moet je eveneens online bestel len via een link die te
vinden is op onze site. Dit is een link naar het onl ine-bestelsysteem
van De Nobele, de drukkeri j die de cursussen in kwestie afdrukt.

Belangri jk!² Je bent wel verpl icht om een ISIC-kaart (l idkaart) aan te
kopen (te koop op hetzelfde moment als de boekenverkoop) die je 7
euro kost. Dit is een lidkaart van het VPPK, die je 7 euro kost en
waardoor je kan genieten van allerlei kortingen, waaronder aldus de
aankoop van jouw boekenpakket en cursussen aan een voordelig
studententarief. ISIC (International Student Identity Card) is de enige
wereldwijd erkende studenten ID-kaart. Met je ISIC-kaart geniet je
als student van zowat 40.000 kortingen op verschil lende producten
en services in eigen land maar ook in het buitenland. Deze kortingen
kan je al lemaal terugvinden op de site ‘www.isic.be’.
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Bibliotheek
Ben je op zoek naar wat interessante lectuur als aanvull ing bij de
lessen, of wil je een rustig plekje om te studeren? Dan moet je niet
al te ver zoeken want onze faculteit heeft haar eigen bib!

Rechts naast de hoofdingang vind je tonnen boeken en
naslagwerken, enkele computers om op te werken, een
kopieermachine, gratis draadloos internet en er is ook een ruimte
waar je in al le rust en sti lte kan werken of studeren.

Openingsuren
Maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 1 7u
Vrijdag van 8u30 tot 1 5u
Zater-, zon- en feestdagen gesloten 09/264.63.50
fppw_bib@ugent.be
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Candy War
Het lekkerste paarse snoepje is afkomstig uit jul l ie nieuwe
studentenstad: de cuberdon, ook bekend als neuzeke, tsoepke,
Gentse neus of topneus. Het is een kegelvormige lekkernij die qua
vorm veel gel i jkenissen heeft met een neus. De buitenkant is hard,
de binnenkant is echter gelatineus en dus veel zachter. Het is enkel
verkri jgbaar in België aangezien het snoepje slechts een
houdbaarheidsdatum heeft van drie weken (daarna begint de inhoud
te ver- suikeren).

Vorig jaar kwam dit hemels snoepje in heel wat Belgische kranten
naar voor. Volgens hen was er een ware oorlog gaande. Tussen de
cuberdonverkopers was het oorspronkeli jk nooit echt koek en ei.
Bakkeri j Himschoot verkocht al enige ti jd cuberdons toen Sonny
Breine de bakkeri j vroeg om de Gentse zoe- tigheid ter plaatse te
kopen en door te verkopen, recht voor hun deur. Met- een na
toestemming veranderde hij echter van leverancier, waarna bakkeri j
Himschoot besloot om ook een kraam voor zijn deur te zetten.

Een van de hoogtepunten in die oorlog was wanneer de twee
verkopers van op de Groentemarkt met elkaar op de vuist gingen. De
ene verkoper wou de klanten van de andere afsnoepen (pun
intended), maar dat wou de andere verkoper niet zomaar laten
gebeuren.



Cantus (4 dummies)
Voor diegenen die nog nooit in aanraking zijn geweest met het
concept ‘cantus’, hier even een korte omschri jving:

Met Cantus (Lati jn voor "zang", "mv." Cantussen) wordt bedoeld een
studentikoos zang- en drinkfesti jn. Een cantor is hier een voorzanger,
hi j zingt de eerste zinnen van het l ied voor. De hoofdbedoeling van
een cantus bli jft het verbroederen, beter leren kennen van
medestudenten aan de hand van samenzang en het delen van een
glas. We hoeven jul l ie dus niet uit te leggen dat een cantus een
vrol i jke en sfeervolle avond is.

De cantus voor dummies is eigenl i jk een speciale soort cantus voor
degenen onder jul l ie die nog nooit een cantus hebben bijgewoond.
Het is de bedoeling dat jul l ie zo kennis leren maken met de
basisaspecten van zo’n evenement. Het is een unieke ervaring waar
iedereen op welkom is. De mensen die wel al gekend zijn met het
hele cantus gebeuren zijn natuurl i jk ook van harte welkom, het zal
absoluut de moeite zi jn!

Wij hopen u te zien bij dit heuse drinkgelag!

Waar? 20u in de Salamander (20u30 het Io Vivat)
Wanneer? Donderdag 25 september
Hoeveel? 1 0 euro voor een hele avond bier a volonté
(water/frisdrank zelf meebrengen mag natuurl i jk ook)
zedenmeester@vppk.be
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D Dreupelkot

Het dreupelkot is hét jeneverparadijs, de
enige overgebleven jeneverbar in Gent
en het uniekste dreupelkotje van
Vlaanderen en omliggende werelddelen.
Met zi jn meer dan 200 soorten jenevers,
waarvan een aantal zelfgemaakte zoals
de reeds wereldberoemde
vanil lejenever, is er meer dan keuze
genoeg. Gezondheid!

Waar: Groentenmarkt 1 2, gebruik goed
je ogen want buiten de kleine ingang is
het een donker en smal steegje
Openingsuren : al le dagen (behalve zon-
dag) van 1 6u00 tot . . . of op afspraak.
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E Eerste bachelor-weekend

Kijk je nog wat verdwaasd rond in de aula of heb je afgesproken met
een vriend(in) om aan elkaar vastgebonden te bli jven tot het einde
der ti jden (inclusief titanium kettingen)? Dan kan je best eens
meegaan op het Eerste bachelor-weekend van VPPK. Dit is een
weekend speciaal voor studenten psychologie &pedagogie die
beginnen aan hun eerste jaar (of schakelstudent zi jn).

Vri jdag 1 6 oktober vertrek ji j met een groep lotgenoten naar Brugge
om elkander wat beter te leren kennen. Dit weekend worden jul l ie
door een stel verantwoordeli jke praesidiumleden onder de vleugels
genomen en ga je in de eerste plaats plezier maken. Daarnaast kan
je ervaren studenten bestoken met een salvo aan vragen en de
recentste faculteitsroddels opvangen.

Liefste lezer, nu is NIET het moment om toe te geven aan sociale
angsten. Als je zoiets hebt van “Op weekend gaan met mensen die ik
niet ken? Bof. . . dat durf ik niet!” , dan moet 'k je bijna kidnappen
ti jdens dat weekend in oktober. Op dit weekend doet VPPK er alles
aan – ja, echt al les – om jezelf op je gemak te doen voelen bij ons.
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In “Goed Gevoel” (betrouwbare bron) stond ooit dat je later meer spijt
zal hebben van wat je niet gedaan hebt dan van wat je wel gedaan
hebt, dus gri jp naar je agenda en teken alvast een roze hartje rond
het derde weekend van oktober.
excursie@vppk.be

Zoek alvast mij , huidig Scriptor Philippe Sterkens , maar eens! (tip:
rechts boven, jongedame links naast me is geïnteresseerd in haar
vingernagels)

?

?
?

?

?

?

?
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F Facultaire Studentenadministratie (FSA)

Hier kan je terecht voor al les wat met administratie te maken heeft.
Zo dien je er bijvoorbeeld je doktersbriefjes in na afwezigheid bij
examens, de nodige attesten kunnen hier afgehaald worden,
examen- en lessenroosters kunnen via de website van het FSA
bezichtigd worden[

Het FSA bevindt zich in lokaal 1 00.003 (op het geli jkvloers, l inks
naast de hoofdingang).

09/264.62.66
www.fsappw.ugent.be fsappw@UGent.be

FK
Het FaculteitenKonvent Gent
(kortweg FK Gent) is de
overkoepelende studentenvereniging
die de 28 studentenkringen
verbonden aan een faculteit of
faculteitsrichting aan de UGent
overkoepelt.



Het FK streeft ernaar haar kringen op alle
moge- l i jke vlakken te ondersteunen. We
begeleiden onze verenigingen onder an-
dere op organisatorisch en juridisch vlak,
maar
we zijn er echter ook voor al le studenten
via de organisatie van enkele grote
evenementen. Op 8 oktober vindt de
Beiaardcantus plaats, een grote
openluchtcantus voor 750 studenten on-
der begeleiding van de Gentse
beiaardier. Daarnaast organiseren we elk
jaar de Studenti- koze Opening, waar het
academiejaar op ge- paste wijze kan
ingezet worden. Dit jaar wordt het
concept ietwat vernieuwd. Houd daarom
zeker onze sociale media in de gaten.

Houd zeker onze site
(www.hgent.be) in de gaten, want
hierop vind je onder andere nuttige
informa- tie over onze kringen, een
kalender met al hun activiteiten en
alle sportuitslagen terug! Op onze
Facebookpagina
(facebook.hgent.be) plaatsen wij op
regelmatige basis foto’s van
verscheidene acti- viteiten. Ook op
Twitter (twitter.hgent.be) zi jn we te
volgen.
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Welke verenigingen zijn verbonden aan dit FK?

Studentenkringen zijn verenigingen gebonden aan een studierichting
van de UGent. De richting waarvoor je je nu hebt ingeschreven,
heeft dus ook zo’n studentenkring. Wat doen deze kringen nu
precies?

Zij doen er al les aan om je te helpen jouw studentenperiode zo goed
mogeli jk door te komen! Zij voorzien om te beginnen studiehulp: ze
geven stu- dentencursussen uit, stel len voordelige boekenli jsten
samen en vele vereni- gingen hebben een speciale studiesectie op
hun website of een studiegere- lateerd forum. Bovendien bieden ze
allerlei feest-, cultuur- en sportactivi- teiten aan zodat je ook geest
en l ichaam kan ontspannen tussen het stude- ren door. Mens sana
in corpore sano, weet u wel.

Geïnteresseerd? Via de FK-site kan je doorkl ikken naar de site van
jouw kring en kun je al les te weten komen over de kortingen op
boeken, de fui- ven, de sport- en cultuuractiviteiten en zo veel meer!
Vele kringen hebben trouwens een forum waarop ze vele tips, hints
en voorbeeldvragen voor de examens plaatsen. Zeker de moeite
waard dus!
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de Frietketel
FrieVanaten en mensen die minder friet-fanaat zi jn, verenig u! De
Frietketel is the place to be voor één der beste pakken friet in Gent en
omstreken. De stapel frietjes die je hier voorgeschoteld kri jgt, reiken
ver boven het bakje uit. Bi j grote honger kun je hier zeker terecht!
Wat deze frituur (met hip be- hangpapier) uniek maakt is het grote
aanbod aan vegetarische en veganisti- sche snacks. Bovendien
wordt hier in dagverse palmolie gebakken. Je vindt hier dus minder
puisten, ronde buiken en vette kuiven terug dan in de doorsnee
frituur.

Een wachtri j tot op de stoep is hier geen ongewone zaak. Maar het is
het wachten waard! Jul l ie scriptoren spreken uit ervaring als ze
zeggen dat het wachten steeds minder lang duurt dan verwacht. Het
goed georganiseerde frituurteam, de krant of een strip helpen hier
zeker een handje bij ! Aanra- ders zijn de zelfgemaakte
(veganistische) tartaarsaus, de bloemkoolburger en de mitrai l lette.
Met deze laatste special iteit is je buikje gevuld voor de rest van de
dag!

Dit juweeltje van een frituur vind je in de Papegaaistraat 89 en is
maandag geopend van 11 u00 tot 1 4u00 en van 1 7u00 tot 22u00.
Dinsdag tot vri jdag kan je er om een heerl i jk pakje friet van 11 u00
tot 1 4u00 en van 1 7u00 tot 23u00. Tot slot kunnen de kotstudenten
onder ons, die reeds zondagavond met een lege maag afzakken naar
het Gentse, hun buikje rond smullen van 1 7u00 tot 22u00.
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G Graffitistraatje

Op zoek naar een bijzonder plekje in Gent om je nieuwste profielfoto
voor op Facebook te schieten? Of ben je zelf een straatkunstenaar
die al eeuwenlang een goede plek zoekt om graffiti te spuiten? Ga
dan naar het graffitisteegje! Het Werregarenstraatje verandert
voortdurend van uiterl i jk. Logisch, want straatkunstenaars mogen
hier ongebreideld hun gang gaan. Ja, je leest het goed, in dit straatje
mag iedereen legaal zich uitleven met heel wat creatieve en
kleurri jke uitspattingen tot gevolg.
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Gravensteen
Dit is de naam van de burcht die pal in het centrum van Gent staat.
Deze is de enige overgeblevene uit de middeleeuwen in heel
Vlaanderen! Aan de buitenkant merk je al op dat het gebouw
functioneerde als een soort van verdedigingssysteem. Over de jaren
heen is het voor verschil lende functies gebruikt geweest.

Het Gravensteen staat niet al leen symbool voor de stad Gent, maar
eveneens voor de Gentse student. Deze symbolisering is te wijten
aan de studentikoze bezetting die er heeft plaatsgevonden op 1 6
november 1 949. De aanleiding tot deze bezetting was de verhoging
van de bierpri js en het feit dat de politie hun witte helmen zou
vervangen door blauwe kepies zodat ze moeil i jker te onderscheiden
waren van taxichau! eurs en postbodes. Uiteindel i jk slaagden de
brandweer, pol itie en ri jkswacht er in om het Gravensteen te
ontruimen. Tot op de dag van vandaag wordt deze "grootste
studentengrap aller ti jden" jaarl i jks herdacht met de
Gravensteenfeesten. Daarnaast eren we deze studentikoze
bezetting telkens bij aanvang van een cantus met het l ied ‘De slag
om het Gravensteen’, een van de weinige op de li jst van de officiële
l iedjes.

Spuiters van Vlaanderen! Gent brult van pret:
"'t Gravenkasteel door studenten bezet!"
Ze zi1 en er binnen! wie kri jgt z'er uit.
Ze vrezen noch knuppel, noch water, noch spuit! Belegeraars zo ge
ten aanval wilt gaan.
Pas op, pas op, pas op, pas op! Uilenspiegel, Ui lenspiegel voert hen
aan!
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GUSB
Nu je op kot gaat en/of studeert in Gent bl i jft er waarschijnl i jk wat
minder ti jd over om je favoriete sport te beoefenen, maar dit is geen
excuus om plots helemaal niet meer te bewegen en excessieve
vetrol len te kweken! Je kan alti jd terecht in het GUSB. Als student
aan de UGent kan je voor een spotpri jsje gaan zwemmen,
basketballen, fitnessen, roeien, tennissen of voetballen.

Voor het vol ledig sportaanbod kan je surfen (want dat is ook sportief)
naar www.ugent.be/nl/voorzieningen/sport/aanbod.

Het GUSB is gelegen aan de watersportbaan en excuses als: “Dat
vinden we nooit! ” worden niet aanvaard, want het is recht tegenover
onze faculteit.



H Henri Dunant(laan)
Jean Henri Dunant werd geboren op 8 mei 1 828 in Genève, later
zou hij zi jn naam veranderen van Henri naar Henry omdat dit in het
Engels makkeli jker uit te spreken is.

Hij was een Zwitserse zakenman en een sociaal activist. Ti jdens een
zakenreis in 1 859 was hij getuige van een veldslag tussen de
Oostenri jkers en de Fransen. De Slag om Solferino beschreef hi j
later in een boek waarin hi j pleitte voor een gezondheidsinstituut dat
geen grenzen kende. Later is hem de Nobelpri js voor de Vrede
toegekend. Dunant was de oprichter van het Rode Kruis. Ondermeer
een schip van het Nederlandse Rode Kruis werd naar hem
vernoemd. Dit schip, de J. Henry Dunant, is speciaal uitgerust als
vakantieverbl i jf voor zieken en gehandicapten (Heil , o Wijze
Wikipedia!).

Dit al les interesseert jul l ie waarschijnl i jk uitermate weinig! Wat
uiteraard wel interessant te noemen valt, is het feit dat ons
faculteitsgebouw in de straat l igt die ook vernoemd is naar deze
weldoener. Het gebouw zelf kreeg het koosnaampje ‘de Dunant’.
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I InterFacultaire Kampioenschap
Dat sporten enorm gezond is, weet je vast al langer dan vandaag.
Maar wist je ook dat je veel langer leven kan wanneer je elke dag
een bepaalde ti jd sport? Zo kan je al 3 jaar langer leven door slechts
een kwartiertje per dag je uit te leven na lessen van 3 uur sti lzitten.
De luiaards onder jul l ie die geen zin hebben in eenzame
zweetparti jen: het VPPK organiseert heel wat sfeervolle
gelegenheden om samen wat fitter te worden!

Het Interfacultair Kampioenschap of IFK is een allesomvattende
competitie, georganiseerd door het FaculteitenKonvent en de dienst
Sport van de UGent, gespreid over de volledige duur van het
academiejaar. Grofweg kunnen de verschil lende sporten, competities
en tornooien die het IFK om- vatten worden opgedeeld in drie
categorieën. Er zi jn drie grote evenementen: Het Interfacultair
Tornooi, Zwemmarathon en de 1 2urenloop.

Het Interfacultair Tornooi (IFT) vindt traditioneel plaats op de laatste
maandag van de maand oktober. De kringen nemen het in diverse
sporten op tegen elkaar op één dag. Er is een pri js voor de winnaar
van het tornooi, maar ook de winnende kringen van iedere sport
afzonderl i jk ontvangen een pri js. De punten en plaats in het
eindklassement telt mee voor het IFK. Dit tornooi gaat door in en
rond de gebouwen van het GUSB. De georganiseerde sporten zijn
basketbal, praesidiumkamp, ta- feltennis, veldlopen, voetbal en
zwemaflossing. Uiteraard zijn er ook nog andere sporten die
doorheen het jaar georganiseerd worden en deel uitma- ken van het
IFK. Zo is er onder andere badminton, veldvoetbal, rugby, vol leybal,
mini voetbal en basketbal.



De Zwemmarathon is een evenement dat plaatsvindt in het begin
van december. De verschil lende ingeschreven kringen nemen het
tegen elkaar op in een vier uur lang durende zwemcompetitie. Er
worden om het meest baantjes gezwommen. Dit evenement vindt
plaats in het Universitaire Zwembad.

De 1 2urenloop is het grootste sportieve evenement van het
academiejaar. Dit evenement, die in apri l-mei plaatsvindt op het Sint-
Pietersplein is één groot studentenfeest. De kringen proberen in
twaalf uur om het meest ronden te lopen op een parcours
uitgetekend op het Sint-Pietersplein. Er is heel veel randanimatie
aanwezig wat dit evenement uitermate aantrekkeli jk maakt voor
sportieve en minder sportieve studenten.
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Ikea
ledereen onder jul l ie kent alvast lkea; dé gigantische winkel die
betaalbare meubelen en woondecoratie aanbiedt die je zelf in elkaar
mag prutsen. Ook in Gent hebben we deze winkel ter inspiratie voor
het inrichten van je studentenkamer. Maar wisten jul l ie ook dat je
heel lekker en goedkoop bij lkea kan eten? Warme maalti jden vind je
daar onder de vijf euro, ontbi jt aan 1 euro. Een perfecte pri js voor
studenten die l iever geld aan pintjes uitgeven! Ook voor
pannenkoeken, al lerlei taartjes en goedkope hotdogs ben je daar aan
het juiste adres.

Op maandag zijn de bekende (paardenvleesvri je) kötbul lar aka
‘bol lekes met frietjes’ te koop voor 2.95 euro, terwij l deze populaire
maalti jd op andere dagen 4.60 euro kost.

Voor de vegetariërs onder jul l ie is de donderdag een ware feestdag.
ln Gent is het dan ‘veggiedag’, en ook de lkea doet hier aan mee! Op
donderdag kan je daar een vegetarische maalti jd verorberen voor
3.95 euro i.p.v. de doordeweekse 4.95 euro.

Met het openbaar vervoer neem je tram "1 Expo" naar lkea. Deze
tramli jn loopt van Evergem tot aan de Expo en stopt ook aan het Sint
Pieters Station.

Openingsti jden: Ma - do: 1 0u - 20u Vrijdag: 1 0u - 21 u Zaterdag: 9u -
20u
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J Julien
Tijd voor de tweede frituur in ons aanbod. Frituur ‘De Gouden Saté’
is onder de meerderheid van de studenten beter gekend als ‘de
Jul ien’. Hier serveert men bijna 24 op 24 , op maandag tot
donderdag van 11 u tot 1 4u en van 1 7u tot 7u en de rest van de week
van 11 u tot 7u om precies te zijn.

Deze frituur is ondertussen een ware legende geworden! Een
avondje uit begin en/of eindig je bij de Jul ien! De Gouden Saté vind
je aan het begin van de Overpoortstraat (kant St. Pietersplein).
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K Kalender

ma 21 /09
clubavond @pi-nuts

di 22/09
Studiementorenwandeling

do 24/09
cantus 4 dummies

ma 28/09
clubavond @pi-nuts

do 1 /1 0
Highland games

ma 5/1 0
thema clubavond @pi-nuts

wo 7/1 0
Beiaardcantus

do 8/1 0
infomoment studie

ma 1 2/1 0
Filmfest
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de Kastart

Zin in een overheerl i jk bord spaghetti? Rep je alvast naar
Onderbergen 42 voor het bekendste pastarestaurant in Gent: de
Kastart. Proef van de ongeëvenaarde saus en geniet van de
gezell ige, soms ietwat drukke sfeer. Als je met meer dan 2 bent:
sowieso reserveren! Niets erger dan 2 uur te moeten wachten op
een plaatsje en ondertussen al die lekkere gerechten voorbij zien
komen[ Open de maandag tot en met zaterdag van 11 u tot 22u30.

Opgelet! Vanwege de belacheli jk grote porties die je voor je neus
kri jgt raden we zelfs de grote eters aan een medium te nemen. De
legende spreekt dat er mensen waren die een large hadden besteld
en achteraf met ontplofte maag zijn afgevoerd omdat ze maar bleven
eten. “Te lekker om te stoppen”, zeiden ze.

Tip! Je kan ook spaghetti + saus of enkel saus afhalen. De saus
apart afhalen is zelfs enorm goedkoop!

34



L Ledeganck
De Ledeganck behoort toe aan de
faculteit Wetenschappen. De kans is
groot dat je er toch eens moet komen
om een examen af te leggen of een
les te volgen. De Ledeganck bevindt
zich (hoe origineel) in de K.L.
Ledeganckstraat 8, niet zo ver van het
Citadelpark. Je kan ook alti jd eens
gaan rondwandelen in de plantentuin
van de Ledeganck als je te vroeg (of
te laat) bent voor een les.

Lokaal (VPPK)
Op verschil lende vaste ti jdstippen zijn er alti jd enkele mensen van
het VPPK aanwezig op de permanenties in ‘ons lokaal’ . Je vindt ons
op de 3e verdieping in de linker gang, ons lokaal is te herkennen
aan de vele posters op de deur. Hier kan je langskomen voor tickets
van fuiven, theatervoorstel l ingen, het galabal, bestel len van truien of
boeken, vragen over bepaalde zaken,[ Of gewoon om eens te
komen bijpraten. De ti jdstippen van de permanenties worden later
bekend gemaakt.

Lustrum
Dit jaar viert VPPK haar 50’ste verjaardag *hoeraatje voor ons*! Dit
vi jftigste jaar is volgens het studentenlexicon een lustrumjaar. Alle
leden vieren samen deze mij lpaal in een week van het tweede
semester. Het belooft alvast een gedenkwaardige week te worden
vol wallen onder de ogen en uitbundige feesten. Verwacht jezelf al
maar aan activiteiten die ‘fata morgana’ van televisiezender “Eén”
overtreffen.
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M
Minerva
Op deze site zal je dit schooljaar bijna dageli jks
inloggen. Hierop komt al het lesmateriaal te staan en
proffen kondigen er al lerlei dingen aan zoals het
wegvallen van een les (wat meestal gevolgd wordt
door een uitbundig yihaa!-moment).

Je kunt er ook discussiëren over de leerstof op de
verschil lende fora en zelf documenten uploaden.
Deze worden dan zichtbaar voor je medestudenten
en worden ‘studentenplubicaties’ genoemd. Kortom,
je vindt er al les om up- to-date te bl i jven!

Monitoraat
Wie zijn we?
Op het monitoraat van de FPPW werken drie studiebegeleiders. Van
links naar rechts: Justine Callens, Katy Goeminne en Elke Goossens.

Wat doen we?
We verlenen gratis (!) studieondersteuning aan alle studenten van
de FPPW die daar om vragen. We staan in de eerste plaats ter
beschikking van generatiestudenten (= studenten die voor de eerste
keer kennismaken met het universiteitsleven en de faculteit).
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Concreet:
Bij de studiebegeleiders kan je terecht met je vragen over je studie-
aanpak (bijv. organisatie, methode, [). Hiervoor maak je een
afspraak bij één van de studiebegeleiders. Een overzicht van de
spreekuren en de mogeli jkheid om in te schri jven vind je onder
Groepen op de infosite op Minerva.

Daarnaast organiseert het monitoraat infosessies en workshops.
Bijvoorbeeld ‘Hoe studeer ik statistiek I?’, multiple choice
trainingen,[ Opgelet! ! Zuiver vakinhoudeli jke vragen worden
beantwoord door de lesgever (en/of assistent). Op deze manier ben
je verzekerd van een deskundig antwoord op je vraag. Een overzicht
van de lesgevers vind je terug in de onthaalbrochure en op onze
infosite.Verder worden doorheen het jaar proefexamens
georganiseerd om je leerstobeheersing te toetsten en kennis te
maken met het multiple choice examen. Je behaalde score voor het
proefexamen telt uiteraard niet mee!

Voor meer informatie over de activiteiten van het monitoraat: houd de
infosite (HMON) via Minerva in de gaten.

Waar kan je ons vinden? Hoe kan je ons contacteren?
Henri Dunantlaan 2, lokaal 1 00.003 (geli jkvloers, in de buurt van
de liften)
09 264 64 50
monitoraat.ppw@UGent.be www.monitoraatppw.ugent.be
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N
Nieuw Praesidium
Elk jaar stemt de faculteit voor een nieuw praesidium (voorzitters)
van studentenvereniging VPPK. Praesidiumleden zijn te herkenen
aan hun oranje-wit-oranje l inten die gedragen worden op activiteiten
van de vereniging. Hieronder kan je een heel beknopte voorstel l ing
van de leden vinden.

IN VOLGENDE EDITIES VAN 'T PAPERKE
LEREN JULLIE IN EEN APPARTE RUBRIEK

TELKENS DE PRAESIDIUMLEDEN (EN HUN
FUNCTIE) BETER KENNEN.
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Phil ippe Oell ibrandt - praeses
praeses@vppk.be

Juno Koekelkoren - vice
vice-praeses@vppk.be

Nele Cuypers - quaestor
quaestor@vppk.be

Olivier Thas - Secretaris
secretaris@vppk.be



Victoria Van Hecke - Feest
feest@vppk.be

Rodrigo Verschraegen - PR-extern
pr-extern@vppk.be

Sigi Palinckx - PR-intern
pr-intern@vppk.be

Lies(je) Bogaerts - PR-intern
pr-intern@vppk.be

Bjorn Algoet - PR-intern
pr-intern@vppk.be
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Hannah Buyse - studie
studie@vppk.be

Jozefien Til leman - cursus
cursus@vppk.be

Hannes Develter - cantor
cantor@vppk.be

Joline Delaere - schachtentemmer
schachtentemmer@vppk.be

Eveline Liebaert - zedenmeester
zedenmeester@vppk.be
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Manou Vandewalle - lustrum
lustrum@vppk.be

Marjolein Hondekyn - lustrum
lustrum@vppk.be

Jessica Van de Moortel - cultuur
cultuur@vppk.be

Sarah Loyson - cultuur
cultuur@vppk.be

Dario De Braeckeleer - excursie
excursie@vppk.be
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Elisabeth Verbelen - sport
sport@vppk.be

Hanane Bardid - sport
sport@vppk.be

Saartje Van den Bossche - scriptor
scriptor@vppk.be

Phil ippe Sterkens - scriptor
scriptor@vppk.be
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Openingsfuif

Oh! De O van openingsfuif!

Zoals al le studentenverenigingen start ook het VPPK het
academiejaar met een feestje. Jazeker, jul l ie zi jn je op een goede
faculteit aan het inschri jven. Onze fuiven zijn niet te missen en
worden door velen bezocht. Kom zeker op woensdag 1 4 oktober
langs, je medestudenten en hogere jaren zul len in grote getal len
aanwezig zi jn. Het thema van dit jaar is "circus"!
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Overpoort
De Overpoort in Gent, wie heeft daar nu nog niet van gehoord? Dit
bruisend stadsgedeelte vormt zowat de kern van het
studentenbestaan. Natuurl i jk kan je er als gewone burger ook terecht
voor een avond en nacht vol plezier.

Wie graag eens de heupen wil losmaken kan terecht in de vele
danscafés zoals de Decadence, Pi-nuts, Cuba Libre, de Pere Total,
[ Wie honger kri jgt van al dat geswing kan alti jd terecht in een van
de vele pitazaken of pizzeria’s zoals de Prima Donna. Natuurl i jk ook
geen Overpoort zonder frituur, zo kan je alti jd terecht bi j Jul ien (De
Gouden Saté) of de Skyline voor je portie gele geluksstaa{es. Voor
wie l iever uitgaan en sport combineert is er de Overpoort Bowl, waar
je terecht kan voor een parti jtje bowl of pool.

Met andere woorden, de place to be na zonsondergang (en
eventueel na zonsopgang)!

44



P 't Paperke
Dit awesooome studentenblad heb je nu in je handen! Via deze weg
wil len we je up-to-date houden over onze activiteiten, toffe nieuwtjes
en coole weetjes!

Wij , jul l ie scriptoren, zul len gedurende 't jaar verschil lende edities
voor jul l ie klaarstomen! Natuurl i jk wil len we jul l ie daarmee op-en-top
entertainen , en volop informatie aanbieden uit de psychologische en
pedagogische wereld.

Heb je suggesties of wil je een handje toesteken? Mail dan als de
bliksem naar scriptoren@vppk.be .
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Pi-Nuts
Aangezien jul l ie nu voor deze richting gekozen hebben en
misschien binnenkort ook voor deze studentenclub, is dit een heel
belangri jke plaats! Dit danscafé is nameli jk de perfecte uitgaansplek
waar al menig psychologen en pedagogen in spé geswingd hebben
op de tafels die ’s avonds dienen als podium. Hier vinden ook al
onze verkleedclubavonden plaats die het team van Feest zo graag
voor jul l ie organiseert.

Met je mond vol (gratis) apennootjes kan je er iedere maandag-,
dinsdagn en woensdagnacht (van 00u00 tot 01 u00) profiteren van
het happy hour!

Pittig detai l : de Pi-nuts is vaak 24/24 open. Losgehen! Je vindt de Pi-
Nuts in Graaf Arnulfstraat 8 (aan het Sint Pietersplein).
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PPSR
Terwij l het VPPK jul l ie laat genieten van hun ontelbare activiteiten en
jul l ie bi jstaat bi j het studeren, vormen wij de stem van de student in
het bestuur van onze faculteit. De Psychologische en Pedagogische
Studentenraad is de verzameling van al de
studentenvertegenwoordigers, verkort naar “stuvers”, die de rechten
van de studenten verdedigen en de kwaliteit van de opleiding
bewaren. We zitten niet al leen in de specifieke
opleidingscommissies maar ook in de stuurgroepen van de pc-
klassen, testpracticum, mil ieu en welzi jn, . . . bi jna overal.

Het dageli jks bestuur van de PPSR houdt zich bezig met het
onderhouden van de brug tussen de stuvers en de studenten. We
organiseren algemene vergaderingen waar iedereen welkom is, en
gebruiken Minerva en Facebook om nieuws te verspreiden en jul l ie
meningen te verzamelen. Check onze facebookpagina “De
Psychologische en Pedagogische StudentenRaad, UGent”! We zijn
ook alti jd op zoek naar jaarverantwoordeli jken die ons luis- terend
oor zijn zodat we zo vlug mogeli jk problemen kunnen opsporen en
oplossen.



Ook op interfacultair vlak worden er verkiezingen georganiseerd.
Deze stuvers zetten zich dan samen met al de studentenraden van
de universiteit, dit ti jdens de algemene vergadering van de Gentse
Studentenraad, de GSR. Hier worden dan gemeenschappeli jke
zaken bediscussieerd op het vlak van oplei- ding, sociaal, en
duurzaamheid. De GSR helpt ook bij het verhuur van de ge- le
fietsen, organiseert mee de Student Kick-Off en verkiest elk jaar De
Wijste Prof.

Om af te sluiten wil ik nog zeggen dat jul l ie ons alles kunnen vragen.
We kennen de FPPW door en door en staan jul l ie graag bij in jul l ie
zoektocht naar het nodige antwoord. Wij zi jn te vinden op Minerva,
Facebook maar ook hebben we een lokaal op het derde verdiep
waarvan de deur toch vaak openstaat. Alti jd welkom!

PPSR@student.ugent.be.

Voor de gezond nieuwsgieriegen/ambitieuzen onder ons:

Bezoek misschien
http: //student.ugent.be/ppsr/index.php/Studentenvertegenwoordigers
eens een keer! Op deze site kan je al les vinden wat je verder nog wil
weten over de PPSR.
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Q
Quetzal

Chocolade! Iedereen houdt van chocolade! In Gent houden we zelfs
zoveel van chocolade dat er een heuse chocoladebar is, genoemd
naar de god van de chocolade.

Ik richt mij hier niet al leen tot het oververtegenwoordigde
vrouweli jke deel van de studenten als ik zeg dat je hier absoluut
eens moet binnenspringen! Je kan hier lekker wegsmelten met
chocolademelk, chocoladecocktai ls, chocolade-i js, chocolade
smoothies, chocolade milkshake en zelfs chocoladefondue.

Quetzal l igt in de Sint-Pietersnieuwstraat nr. 99.
www.chocoladebar.be
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R Reizen
Nu je meerderjarig bent, wil je misschien niet meer graag met je
ouders op reis. Om de vakantieperiodes van de student te redden
organiseert jul l ie faculteitsgebonden studentenvereniging meermaals
per jaar excursies naar het buitenland. Zo gaan we in de lesvri je
week op skireis, bestri jden we een melige Valenti jn op weekend in
februari en besluiten we de zomervakantie met een surfreis.

Aangezien Scriptoren geen reisbureautje spelen kan je met al je
vragen over excursies terecht bi j : –je raadt het nooit-
excursie@vppk.be . Ook kan je al deze reizen terugvinden op
facebook (om geheel niet-stalkerig te zoeken of die leuke jongen/dat
knappe meisje ook meegaat).

50



Resto's
Je komt net thuis van een lesdag die maar geen einde leek te
hebben, komt daarbij dat je nog eens een practicum had. Je hebt
helemaal nog geen ti jd gehad om iets deftig te eten en je maag
rammelt van de honger! Om zelf te koken heb je geen ti jd want je
hebt over een uurtje afgesproken met je vrienden. Wat nu? Nog
maar eens een bezoek brengen aan het dichtstbi jzi jnde frituur?
Pizza laten leveren? Maar dat deed je de hele week al!

Heb je zin in iets lekkers maar toch gezond en liefst niet te duur?
Dan kan je terecht in één van de vele studentenrestaurants. Ze
bevinden zich verspreid over heel Gent en je vindt er onder andere
één in onze faculteit! Je kan er zelfs (schandalig lekkere) broodjes
kopen voor helemaal geen geld!

De resto’s verbonden aan een bepaalde faculteit of home zijn enkel
over de middag open (van 11 u1 5 tot 1 4u00 om precies te zijn). Wie
’s avonds zin heeft in al dat lekkers moet zich begeven naar De
Brug, Sint- Pietersnieuwstraat 45, en kan daar tussen 1 7u30 en
21 u00 ook zijn buikje rond eten.

Wil je weten wat er op ’t menu staat? Wil je weten waar je nog
resto’s vindt? Wil je gewoon meer weten?
www.ugent.be/nl/voorzieningen/resto/studenten

Tip! Heb je een iPad, iPhone, iPod touch? Je kan nu ook de Ugent-
resto app downloaden met een overzicht van het menu de komende
dagen.
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S
Sala(mander)
Niet het meest arty-farty café van Gent, maar onder de studenten
wel het meest bekende. In dit legendarisch oord staat barvrouw Rita
al meer dan 25 jaar achter de tap. Het café zelf is ideaal voor een
rustig avondje met een pintje erbij , geen gedans op tafels en luide
muziek te vinden hier!

Waar de Sala het meest bekend voor staat is het zaaltje achteraan:
daar vinden sinds mensenheugenis de zotste en zatste cantussen
plaats. Potti , de man van Rita, komt gegarandeerd een pintje (of
meer) meedrinken en meezingen. De Salamander bevindt zich
(uiteraard) in de Overpoort, en wel op nummer 64.
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Studiementoren-wandeling

Elk jaar organiseren we uitsluitend voor de studenten uit het eerste
jaar van onze faculteit een introductiewandeling. Hierbi j leer je de
belangri jkste plekjes van de faculteit en Gent kennen en onderneem
je met anderen een fotozoektocht waar bovendien voedsel aan te
pas komt *gretige oogjes*. Uiteraard verwacht er niemand dat j i j
vanaf dag één geblinddoekt de faculteit zou kunnen rondwandelen.

Dit jaar kri jg je om te beginnen een mentor toegewezen. Zo’n
mentor volgt dezelfde richting als j i j , maar heeft juist dat beetje meer
ervaring met dat ene vak waar je (begri jpel i jk) niets van snapt. Is het
juist gedaan met je l ief? Ook dan kan je beslag leggen op de
telefoonli jn van deze held(in).

!

Kan je wel een rondleiding gebruiken?
Schri jf dan maar snel 22 september in
je agenda, markeer het met fel le
kleurtjes en wacht ondertussen maar al
ongeduldig op deze gidstour.

Wanneer: woensdag 23 september, 1 9u
Waar: Afspreken aan de inkomhal van
onze faculteit (Henri Dunantlaan 2)
Inschri jven: via pr-intern@vppk.be
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Studiewebsite
De studiesite is een handig hulpmiddel bi j het studeren. Je kan er
samenvattingen, begrippenli jsten, schema’s én vakfiches vinden. Dit
laatste zijn documenten waarin oudere studenten uitleggen hoe zij
een bepaald vak hebben gestudeerd en hoe ji j de leerstof van dit
vak aldus het best aanpakt, wat je van het examen kunt verwachten.

Vervolgens zijn er ook nog voorbeeldexamens te vinden op de
studiesite. Dit zi jn examenvragen van verschil lende vakken van
afgelopen jaren. Het is over het algemeen moeil i jk hieraan te
geraken, maar wij doen ons best zoveel mogeli jk voorbeeldexamens
beschikbaar te plaatsen op de studiesite.

Om de studiesite te kunnen laten voortbestaan hebben wij echter
jouw hulp nodig de komende jaren! Elke document dat te vinden is
op de site, is ooit met bloed, zweet en tranen door één van je
voorgangers gemaakt en achteraf doorgestuurd naar het emailadres
van de Studie-praesessen: ‘studie.vppk@gmail .com’. Op deze
manier probeert het VPPK jou aldus te helpen bij het studeren van al
je vakken. Vandaar ook de warme oproep om al je studiemateriaal
door te sturen naar ons, waarvoor eeuwige dank! Meer info vind je
op onze studiesite zelf. De link hiernaar vind je op onze officiële site
‘www.vppk.be’, onder de rubriek ‘Studie’.
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Trinkel trinkel belgerinkel
T

Zoek je nog een degeli jke fiets om jezelf te
verplaatsen doorheen het mooie Gent? Zoek
niet langer! Als student aan de UGent of
HoGent kan je zeer voordelig fietsen huren
bij de organisatie ‘StudentEnMobil iteit’ van
de stad Gent.

Deze fietsen zijn te verkri jgen in een zeer eenvoudige uitgave maar
even- eens in meer geavanceerdere versies. Bovendien zijn elk van
deze fietsen uitgerust met twee fietssloten en kunnen zij opgespoord
worden via een serienummer. Handig als je bedenkt hoeveel fietsen
er gestolen worden. De huurpri js varieert van €1 0 tot €60 ahankeli jk
van het model en de huurperiode.

Het vervangen van remblokjes, buitenbanden, l ichtampules en
ketting is bovendien éénmalig gratis bi j een tussenti jds onderhoud.
Hiervoor kun je terecht in de fietsherstelplaats op de Kattenberg
nummer 2. Ook studenten die geen gebruik maken van de huurdienst
kunnen met hun fiets terecht in de fietsherstelplaatsen. Naast het
herstel len van je fiets, vind je er eveneens de mogeli jkheid om er
gratis je fietsbanden op te pompen.

Zo’n “fietsoplapbeurt" is bovendien erg leerri jk, want je moet zelf je
fiets zelf repareren onder het toeziend oog van ware
fietsdeskundigen. Voor meer informatie en online reservering van
zo’n stadsfiets kan je terecht op de website van StudentEnMobil iteit.

www.studentenmobil iteit.be 09 269 1 8 98 of
studentenmobil iteit@gent.be

Ook nog even dit: er zi jn een heleboel fietsenrekken aan de
FPPW;zet je fiets alti jd in een rek want na enkele waarschuwingen
ben je je fiets ti jdel i jk kwijt.
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U Uitroep van onze sponsors
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VAB-Rijschool

ww.vabrijschool.be

03/7803030

info@vabrijschool.be

Er is alti jd een VAB-Rijschool in je buurt. Meer dan 75 kantoren
verspreid over Vlaanderen en mogeli jkheid tot onmiddell i jk onl ine
boeken via onze website. In Gent vind je ons in de Gebroeders
Vandeveldestraat 1 2 of op de Voskenslaan 330, in Sint-
Amandsberg, Mariakerke, Deinze en Lochristi .

Waarom kiezen elk jaar 25.000 jongeren voor VAB-Rijschool?
Onze ri jschool is een onderdeel van VAB. Die ken je waarschijnl i jk
wel van de pechhulp of als reisbi jstandsorganisatie. VAB komt ook
regelmatig in het nieuws met informatie en standpunten rond
mobil iteitsthema’s. Kortom, VAB en VAB-Rijschool staan garant voor
een professionele en kwaliteitsvol le ri jopleiding. Als je op zoek bent
naar een kwaliteitsvol le ri jschool die je meer leert dan alleen maar
vertrekken, schakelen en stoppen, dan ben je bij VAB-Rijschool aan
het juiste adres.

Wij leren je op een verantwoorde en veil ige manier deelnemen aan
het verkeer. Want leren ri jden is immers veel meer dan alleen de
technische bediening van je voertuig onder de knie kri jgen. Wij
leggen je bijvoorbeeld ook de basisprincipes uit van ecologisch
ri jden, hoe je je best gedraagt in het verkeer, hoe je defensief moet
ri jden enzovoort.

In onze ri jschool kunnen we rekenen op een team van 300
enthousiaste instructeurs. Zij zi jn actief in heel Vlaanderen, en
worden permanent bijgeschoold in de meest recente ri jtechnieken en
pedagogische opleidingsmethodes. Zij zorgen ervoor dat elke
kandidaat een kwalitatieve en individuele begeleiding kri jgt, kortom:
een opleidingsprogramma op maat van jouw behoefte.
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60

Je bent jong en volop aan het bijklussen voor een
extra centje. Geldbeheer is misschien niet je sterkste
kant. Kom dan zeker een keer langs op een kantoor

van hoofdsponsor KBC en laat je begeleiden door
experten.



Dit waren dan onze sponsors! Besef goed dat bijna elke
activiteit die VPPK organiseert, ergens wel steunt op

sponsoring van derden. Daarom zijn deze pagina's geen lege
of verspilde ruimte, maar een welgemeende dankbetuiging
aan bedrijven die naast winst maken zich ook inzetten om

onze levenskwaliteit een duwtje in de rug te geven.
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V
Veldstraat
De winkelstraat van Gent waar je al le grote merken terugvindt: C&A,
Kruidvat, H&M, WE, Zara, . . . Voor de multimedial iefhebbers is er ook
een Fnac. De Veldstraat loopt van de Korenmarkt tot aan het oude
justitiepaleis. Let wel op bij het wild-oversteken-van-de-straat omdat
tram 1 in de ene richting midden op de straat stri jdt!

VPPK
Er bestaan heel wat soorten studentenclubs. Zo zijn er clubs per
faculteit (of campus), per provincie of streek, per studentenhome (of
peda), enzovoort. Per soort club bestaat er dan meestal ook een
overkoepelende vereniging. In Gent zi jn er drie grote overkoepelende
verenigingen of konventen, nameli jk het Faculteitenkonvent, het
Homekonvent en het Seniorenkonvent. Deze bundelen
respectieveli jk de faculteitskringen, de clubs uit de 5 universitaire
homes en de clubs die niet bi j één van voorgaande konventen horen
zoals streekgebonden clubs en caféclubs.

Hoe zit het nu precies met jouw studentenvereniging? Voor de
faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de
universiteit Gent, verzorgt en verwent het VPPK haar studenten.
VPPK staat voor Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring.
Wat te doen naast het studeren? Op dat gebied is je studentenkring
uiteraard de uitgelezen expert! Voor elk wat wils bi j het VPPK! In dit
Paperke vind je heel wat terug over onze werking en de activiteiten
die we organiseren!

Als je l id bent van onze kring mag je aan verminderde pri js
deelnemen aan bepaalde activiteiten. Geen nood, we houden de
inkomprijs van al onze activiteiten zo laag mogeli jk en voor heel wat
activiteiten, zoals sport en onze clubavond, moet je helemaal niets
betalen. Op al onze activiteiten zijn zowel leden als niet-leden
welkom, dus je kan gerust steeds vrienden meebrengen.
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De enige strenge maatregel betreffende een lidkaart is onze
boekenverkoop. Enkel wie over een VPPK-l idkaart van het huidige
academiejaar beschikt, kan bij ons een boekenpakket aanscha! en.
Dit doen we omdat de boekenpri jzen bij ons lager l iggen dan in de
winkel, ook na aftrek van de pri js van je l idkaart. De gemakkeli jkste
manier om aan een VPPK-l idkaart te komen, is deze aankopen op
de boekenverkoop (data van de boekenverkoop zullen ti jdig
aangekondigd worden, o.a. via onze site en op de introductiedag).
Nadien kan je ook bij bepaalde praesidiumleden terecht of op
clubavonden.

Ben je benieuwd hoe het organiseren van onze activiteiten in zi jn
werk gaat, heb je opmerkingen en/of zelf een leuk idee? Kom dan
met ons mee rond de tafel zitten!
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W
Web
Wil je ongelooflijk up-to-date bli jven over onze activiteiten en andere
VPPK-
nieuws? Surf dan razendsnel naar www.vppk.be! Samen met het
Paperke is W
de site één van de belangri jkste media naar de leden toe.

Op de site vind je dus informatie over al lerlei activiteiten, waaronder
een kalender die je een handig overzicht biedt! Ook vind je daar een
link naar de handige studiesite.

Het VPPK en ‘t Paperke zijn uiteraard ook terug te vinden op
Feestboek! Op onze eigen pagina smijten we het hele jaar door
leuke filmpjes, muziekjes, teksten, artikels,[ Alles wat een student
nodig heeft als excuus om niet te moeten studeren dus.
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X

Omdat wij ook wel eens moeten zoeken achter inspiratie en dus
geen woorden vinden met een 'x'[

Xouniweten

Beter inspiratieloos dan een xanthoom (gezwel op de huid) of
xeroderma hebben (droge huidziekte), of verslaafd zijn aan xtc
(geen uitleg nodig waarschijnl i jk).

Laten we onze gezondheid vieren door te luisteren naar een
xylofoon (instrument) terwij l we ons amuseren met xylografie
(houtsneden) en intussen onze maag vullen met xeres (witte
sherry) en snoepjes bestaande uit xyl itol (vervanger voor suiker,
40% minder calorieën)!
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Y
Yang

Yang is het manneli jke deel van het Oosterse Yin Yang duo.
Volgens die wijze oude Chinzezen moet zowel je manneli jke als
vrouweli jke deel in evenwicht zi jn. De één kan niet zonder de ander.
De ffpw is dan wel goed vertegenwoordigd door al die Yin, maar dit
is een reden te meer om als man voor jezelf op te komen aan deze
faculteit! ; )

Om die manneli jke energie aan te wakkeren publiceren we
(eenmalig) een (fatsoenli jke!) schaarsgeklede vrouw.
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Z
Ziek
Een hoestje of een snel wandelende neus? Buikpijn? Koorts? Ook
studenten zijn, ondanks de desinfecterende werking van alcohol, wel
eens ziek! Speciaal voor de zieke studenten heeft God
studentenartsen geschapen! Dit zi jn heel welwil lende artsen die
vertrouwd zijn met de studentenproblematiek. Een consultatie kost er
minder dan een consultatie bi j een huisarts. Je maakt best een
afspraak op voorhand (dit kan nog de dag zelf). Dit doe je telefonisch
of persoonli jk aan de infobalie van het Rectoraat. Je kan ook gewoon
in de wachtzaal gaan zitten ti jdens het moment voor vri je
consultaties. Het nadeel hieraan is dat je soms lang moet wachten.

Als je echt te ziek bent om jezelf naar het Rectoraat te verplaatsen,
kan je een telefonische afspraak maken voor een huisbezoek.

Enkel als je dringend medische hulp nodig hebt, kan je op
weeknachten, in het weekend en op feestdagen bellen naar het
centrale nummer van de Stad Gent (09/236 50 00).

Het Rectoraat vind je in de Sint-Pietersnieuwstraat nr. 25 Tel. (binnen
en buiten kantooruren) : 09/264 70 20

UURREGELING MAANDAG TOT DONDERDAG VRIJDAG
Voormiddag Namiddag 1 7u-1 9u Op afspraak Op afspraak
Op afspraak of vri je consultatie Op afspraak Op afspraak

Hulp nodig op weeknacht, feestdag of in het weekend?
ENKEL als je DRINGEND MEDISCHE HULP nodig hebt , kun je op
een weeknacht, feestdag of in het weekend bellen naar het centraal
wachtnummer van de Stad Gent, 09 236 50 00.
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Colofon

Proficiat dierbare lezer!

U hebt de allereerste editie van ’t Paperke 201 5-201 6 doorgelezen.
De nederige Scriptoren die we zijn, zien we jou nu al graag en kijken
we er al naar uit om onze ranke lichamen als sl ingerapen rond je l i jf
te draperen (vertaald: je enthousiast begroeten) op één van onze

VPPK-activiteiten.

Worstelen met stress is niet nodig. De lieverdjes die jul l ie zi jn, mag
settelen in Gent geen probleem vormen!

Maar hey, mocht je de overgang naar hoger onderwijs niet een
beetje spannend vinden, dan stel len wij ons (in sti lte) de vraag of je

wel menseli jk bent.

Een kleine dankbetuiging gericht aan de vroegere Scriptoren leek
ons wel op zijn plaats. Hun knowhow en bronnenmateriaal joeg het

niveau van deze publicatie (nog) verder de hoogte in.

In dit Paperke heeft elke eerste bach’er het laatste woord .
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Wacht niet langer en start vandaag
je eigen sprookje aan d'unief!




