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voorwoord vice-praeses 

Lieve vrienden in quarantaine! 

Een donkere periode heerst over het land en dat is op 

onze faculteit niet anders, jammer genoeg L Met heel 

veel pijn in het hart hebben wij voor een tijdje al onze 

activiteiten, waar wij al maanden aan bezig zijn, moeten 

schrappen. Maar niet getreurd, nu hebben we ook 

online vermaak! THANK GOD dat ik het voorwoord nog 

heb om mijn maandelijkse frustraties te uiten! 

Mijn grootste frustratie van het moment, naast mensen 

die hamsteren, zijn die online groepswerken. Wel een 

beetje awkward, toch? Zeker bellen met een prof. Niet 

mijn ding. Allée, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, 

maar bij mij verloopt dat dus niet zo leuk en grappig als 

Amerikanen dat doen lijken in hun TikToks hoor. Voor de 

rest vind ik het nog wel chill! Ik haal al het schoolwerk in 

dat ik gemist heb, kijk veel series en films, maak TikToks, … 

roeien met de riemen die je hebt, noem ik dat! 

 Nog even over het vorige Paperke, ik heb daar mijn e-

mail in gezet om liefdesbrieven te ontvangen maar I 

didn’t get any and that made me so sad L dus pls pls pls 

stuur me een tof mailtje (vice-praeses@vppk.be) en ik ga 

echt antwoorden! Online pen vriendjes??? 

Anyway, ik ga verder netflixen! Enkele aanraders: Good 

Girls, The Haunting of Hill House, Elite, Winx club, … 

EN NOG EEN GOEIE TIP: op www.soap2day.to staan echt 

massa’s veel nieuwe films in HD!!! Graag gedaan x 

Lowie Vermeiren, TikTok: @lowievermeiren6 

Insta: @lowievermeiren à VOLG ME xxx 

http://www.soap2day.to/
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voorwoord scriptoren 

 

Dag lieve lezertjes! Wij zijn Phara en Mabel en wij zijn de 

Scriptoren van VPPK voor het jaar 2019-2020! Wij zullen 

jullie dit academiejaar entertainen met deze leuke 

boekjes én activiteiten. Al werd de allereerste 

Scriptoractiviteit ooit al wel afgelast omwille van dit 

vreselijke virus. Nu maar hopen dat ons studentendictee 

kan doorgaan op 23 april! Vanaf nu worden we ook 

bijgestaan door onze Vaste Medewerker: Simon! 

 

Aangezien alle activiteiten zijn afgelast, weten veel 

studenten niet meer wat te doen. Geen nood, team 

Scriptor staat voor je klaar! Hier hebben jullie … pagina’s 

aan leesvoer met tips over wat je allemaal kan doen 

tijdens deze donkere tijden. 

 

Zoek ons zeker ook op op Facebook: ‘t Paperke. Op 

deze facebookpagina zal je regelmatig enquêtes 

kunnen invullen over welke jenever de lekkerste is, welke 

prof de leukste is,… Deze uitkomsten zullen dan 

uitgebreid in ’t Paperke beschreven worden. Jouw 

mening telt! Verder is er altijd een Google Form in te 

vullen voor de rubriek “VPPK spills the tea” 

(roddelrubriekje). 



5 
 

PS: We hopen oprecht dat alle zalige geplande 

activiteiten nog kunnen doorgaan. Toch kunnen we 

niets garanderen, aangezien ook net beslist werd dat 

alle lessen voor de rest van het academiejaar enkel 

nog digitaal zullen doorgaan. 

VPPKalender 

 

Helaas zijn alle activiteiten tot aan de paasvakantie 

opgeschort. Daarom laten we jullie nu al even weten 

wat er jullie te wachten staat na de paasvakantie zodat 

jullie er al naar kunnen beginnen uitkijken!  

  

 

Maandag 27/4:  

22u: Kringavond 

Dinsdag 28/4: 

18u30: Dessertenavond 

Woensdag 29/4: 

9u: 12-urenloop 
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Vaste Medewerker (VM): 

Simon 

 

Hallo lieve Corona-lezers! 

Ik heb de eer een pagina te mogen vullen die 

volledig aan mij gewijd is. Meedraaien als VM, 

amai, wat een ervaring was me dat tot nu toe. Met spijt in 

het hart zit ik nu thuis, want de eerste weekjes met het 

praesidium vond ik alvast geweldig en leerzaam. 

Het is dus de bedoeling dat ik mezelf hier voorstel. Ik zal dat 

doen aan de hand van enkele leuke weetjes over mezelf. 

- Mijn sociale leven gaat nu verder op sunnieday.nl onder 

de naam Simon_97. Ik dacht eerst van ‘meh’, maar ’t is tof! 

- Mijn favorietie pizza van Dr. Oetker is de hawaï, maar dan 

zonder de ananas. Het sap ervan maakt het wel echt 

lekker, maar de textuur van ananas zelf … buh. 

- Iedereen heeft wel een angst en de mijne is onweer. Mijn 

angstniveau vertienvoudigt echt bij bliksem of donder. 

- Ik kan totaal geen ‘adjes’ doen. Als iemand me het 

(online) kan leren, hit me up op insta @simonvanhessche, 

want ik schaam me ervoor. 

- Als ik moe ben, kan ik echt overal in slaap vallen. Overal. 

- Ik vind het niet erg dat het Eurovisiesongfestival is afgelast.  

- Ik heb gigantische smetvrees. Al kan die met wat glaasjes 

alcohol, soms wel eens vervagen. Alcohol ontsmet hé?! 

- Ik heb totaal geen dansritme, aldus enkele vrienden. Toch 

iets stereotypisch ‘straight’ aan mij dan? 

Ohja… één weetje was gewoon fake news! Welke dat was, 

laat ik aan jullie over, al zou dat duidelijk moeten zijn, toch? 

De pagina is ongeveer vol, dus dan rest mij alleen nog te 

zeggen: niet hamsteren, wees zuinig met wc-papier, blijf in 

uw kot en zorg goed voor jezelf en je omgeving!  

Simon x 
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Verhaaltjestijd 

 

Aangezien iedereen tijd te veel heeft; laten 

we van alles een spelletje maken! Opdat jullie ons 

niet zouden vergeten, heeft een deel van het praesidium 

hier voor jullie twee verhaaltjes geschreven. Eén van de 

twee hebben ze echt meegemaakt, de andere is niet 

waar gebeurd. Aan jullie om te raden welke echt 

gebeurd is en welke niet! De oplossingen vind je 

achteraan in ‘t Paperke. 

 

1. Tristan Janssens (Cultuur): 

 

a) Toen ik mijn jaar in Peru studeerde ben ik een aantal 

weken gaan reizen in het Amazonewoud. Geweldig 

avontuur vol prachtige natuur en angstaanjagende 

insecten. De stad waar ik was had een bepaalde 

delicatesse. Een dikke (!) witte larve op een stokje die je 

levend of dood kan eten. Mijn angst om het levende 

beestje te eten was enorm, maar na veel twijfel beet ik 

snel de kop eraf (ze bijten) en stak het lichaampje in m'n 

mond. Niet echt lekker, gewoon een vet smaakje. Niet 

voor herhaling vatbaar. 

  

b) Nu we toch over de keuken van Peru bezig zijn. Een 

cavia was super lekker en ik durfde dat wel vaker te 

nemen op restaurant. Op een kleine uitstap op een 

boerderij met het gastgezin mochten we eens zien hoe ze 

het klaarmaken en erbij helpen! Buiten het slachten, gaf 

ik maar al te graag een handje met het klaarmaken 

ervan. Ik heb nog nooit zo'n lekkere cavia gegeten. 

(Tip: Verstop uw cavia moest ik ooit eens langskomen ;) ) 
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2. Kato Vandaele (Sport): 

 

a) Enkele jaren geleden kwam ik na een zonnige 

schooldag als eerste thuis. Ik deed de voordeur open en 

ik zag allemaal rook in de gang. Het eerste wat in mijn 

hoofd spookte was mijn mama haar stijltang die 

waarschijnlijk nog in het stopcontact zat. Het zou niet de 

eerste keer zijn dat ze dat was vergeten, maar wel de 

eerste keer dat het zo’n drastische gevolgen had.  

Met een bang hartje ging ik naar de badkamer. Maar nee 

de stijltang was uit het stopcontact getrokken en dus niet 

de boosdoener voor al die stank. Hierna ging ik een kijkje 

nemen in de kuiken, maar nope ook hier was er niets te 

zien. Ik doorzocht heel het huis en ik begreep er niets van, 

want nergens was er een spoor voor enige brandoorzaak.  

Aangezien ik niets vond en mijn ouders niet veel later 

zouden thuiskomen, besloot ik maar naar mijn eigen 

kamer te gaan om wat te chillen enzo jwz 

Toen ik aankwam geloofde ik mijn ogen niet. Naast al de 

rook stonk mijn kamer het meest van allemaal. Geloof het 

of niet maar wat was er dus gebeurd; mijn ronde 

draaispiegel stond op mijn bureau in de perfecte hoek 

waardoor de zon op mijn gordijn weerkaatste en zo in 

brand is geschoten! 

Vanaf toen wist ik het zeker, ik ging en zou fysicus worden 

xpxd  

Not 
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b) In de lesvrije week ging ik samen met een paar 

vriendinnen op reis naar het noorden van Finland. 

Hierdoor moesten we het vliegtuig nemen met een 

tussenstop in Helsinki. Toen we opstegen in Schiphol 

hadden we bijna een uur vertraging, want er waren 

verschillende Nederlanders, die niet wouden gaan zitten 

omdat ze te weinig beenruimte hadden.  

Wanneer we in Helsinki landden moesten mijn vriendinnen 

en ik dringend naar het toilet. Omdat ik als eerste klaar 

was stond ik naar het vertrekscherm te kijken waar ik onze 

vlucht op het eerste zicht niet zag. Toen ik beter keek 

verschoot ik mij een ongeluk. Onze vlucht stond helemaal 

bovenaan met ‘LAST CALL’ ernaast.  

Ik spurtte de toiletten in op zoek naar mijn vriendinnen. Na 

een korte uitleg liepen we vol adrenaline naar de gate. 

Toen we aankwamen stonden er twee rode kruisen op het 

scherm. Een medewerkster van de luchthaven kwam bij 

ons staan om ons teleur te stellen, want ze mocht 

niemand meer aan boord laten. We begrepen er niets 

van… 

Later zijn we te weten gekomen dat er in Helsinki blijkbaar 

een uur tijdsverschil waardoor we in plaats van 1uur en 10 

min, maar 10 minuten hadden om over te stappen. 

Doordat onze gsm’s op vliegtuigstand stonden, hebben 

we dit jammer genoeg nooit door gehad.  

(Voor de geïnteresseerden: we zijn 8 uur later uiteindelijk 

wel op onze bestemming geraakt, maar onze haat voor 

die Nederlanders die zaagden over beenruimte is er nog 

altijd xxx) 
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3. Anouk Vercruysse (PR-intern): 

 

a) Vorig jaar heb ik mij laten dopen bij VPPK, en was ik dus 

het hele jaar schacht. Op de heropeningsfuif sta ik 

vooraan goed te dansen en te feesten, wanneer de MC 

van Alpha Party plots voorover buigt en vraagt of ik op het 

podium wou. Zonder twee keer nadenken laat ik mij het 

podium opheisen, en voor ik het weet stond ik daar voor 

een volle vooruit te dansen op het podium. Die man komt 

weer naar mij en zegt “kom, we gaan stagediven! 3 2 1” 

Voor ik het wist, was ik al halverwege in de lucht en 

belandde ik op de armen van heel wat andere 

feestvierders. Een ervaring om nooit meer te vergeten! 

 

b) Lang geleden was ik voor een van de eerste keren 

alleen thuis, want mijn ouders hadden een mobilhome 

gekocht en waren vertrokken naar Frankrijk. Ik sta dus 

achter die kookpotten om een beetje een deftige 

maaltijd klaar te krijgen voor mijn broer en ik, wanneer ik 

plots gebeld wordt. Wat is het ergste dat kan gebeuren, 

dacht ik bij mezelf. Ik nam de telefoon op en ging in de 

zetel zitten. Hiermee liet ik dus wel mijn kookpotten achter. 

Toen ik plots een verbrand luchtje rook, sprintte ik toch 

maar terug naar de keuken om daar letterlijk mijn pan in 

de fik te zien staan. Gelukkig ben ik rustig gebleven en heb 

ik er maar snel een vochtige handdoek op gegooid. Je 

kan je voorstellen dat dit wel wat erger had kunnen 

aflopen. Sindsdien ben ik toch meer fan van Takeaway 

dan van mijn eigen kookkunsten! 
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4. Siebe dierckx (cultuur): 

 

a) Vorig jaar was ik schacht bij VPPK en had ik de kans om 

voor de eerste keer naar ons fantastisch galabal te gaan! 

Ik had in VPPK een heleboel mensen leren kennen die 

uiteindelijk mijn beste vrienden werden! We besloten om 

met heel onze vriendengroep onze mooiste kostuums en 

kleedjes aan te trekken en zo gezegd, zo gedaan hadden 

we samen een onvergetelijke avond! Of ja ‘tis te 

zeggen… Zij hadden een onvergetelijke avond want na 

een goede 2 uur dansen was ik iedereen kwijt en besloot 

dan maar alleen een dürüm te gaan halen. Wanneer ik 

terugkwam van mijn avontuur, waren ze spijtig genoeg 

allemaal vertrokken naar huis, alleen of met een boyfriend 

of the night natuurlijk! Ik ben dan beginnen dansen met 

de moeder van één van de praesidiumleden voor het ook 

voor mij tijd was om te vertrekken naar mijn kot. Uiteindelijk 

was het voor mij toch nog een avond die ik nooit zal 

vergeten. 

 

b) Vorig jaar was ik schacht bij VPPK en had ik de kans 

om voor de eerste keer naar ons fantastisch galabal te 

gaan! Er was wel een probleem, want ik moest de 

volgende dag in West-Vlaanderen zijn om het Vlaams 

Kampioenschap tumbling te springen. Het was een super 

leuke avond, waar ik bij het wakker worden de volgende 

ochtend toch een beetje spijt van had. Met nog 2 uur 

voor ik in Brugge op de aanloopstrook moest staan, 

maakte ik me snel klaar om vervolgens met een enorme 

kater op de trein te zitten. Hoe ik het heb gedaan weet ik 

niet, maar ik heb die wedstrijd toch nog brons behaald.   



12 
 

5. Louis Olivier (VM Feest): 

a) Op een zomerse vrijdagmiddag was ik van het zonnetje 

aan het genieten met mijn 2 beste vrienden. Plots 

kwamen we op het geniale idee om op weekend te 

vertrekken naar Nederland. Een paar uur later stapten we 

in de auto met iets te weinig kleren en een iets te grote 

frigobox met pilsjes, niet wetende waar we naartoe 

zouden rijden. Uiteindelijk besloten we gewoon te rijden 

en op gevoel te beslissen waar we heen wilden gaan. 

Zo’n 5 uur later arriveerden we om 2u ‘snachts in het 

schilderachtige Amsterdam. Met de nodige portie geluk 

vonden we alsnog een tweepersoonskamertje waar we 

met z’n drieën het weekend zouden doorbrengen. Na 

een helse tocht door de Nederlandse hoofdstad (op zoek 

naar een betaalbare parking) en een wandeling van 1,5u 

terug naar het centrum, belandden we toevallig in de 

Walletjes. Vele Heinekens later waren we rond 7u ’s 

ochtends te vinden op het vrijgezellenfeest van een 

groep Pakistanen waar we mee aan de praat waren 

geraakt. Hoe we het hotel gevonden hadden, weten we 

niet meer, maar de volgende dag waren we rond 15u fris 

genoeg om de stad te bezichtigen. ’s Avonds waren we 

er in geslaagd om binnen te geraken op een pré-party 

van enkele wiet-verslaafde (waar wij dus niet aan mee 

deden) Hollandse studentes. De nacht was kort en het 

weekend was weer voorbij gevlogen, maar 

zondagavond stonden we weer goed en wel in ons 

schone Belgenland.  

 

 



13 
 

b) Deze winter had ik via een wedstrijd van tele-onthaal 

een auto gewonnen. De Opel Corsa die ik gewonnen had 

reed beslist beter dan mijn rammelende 20-jarige BMW 

die bij de minste vluchtheuvel uit elkaar leek te vallen. Ik 

slaagde er alsnog in om hem voor een appel en een ei te 

verkopen via 2dehands.be. Het duurde niet lang voor de 

koper zelf ook door had dat hij niet de beste zaak gedaan 

had. Dagenlang werd mijn voicemail overspoeld door 

kwade stemmen die hun geld terug wilden. Bij de verkoop 

had ik niet mijn eigen adres opgegeven, maar dat van 

een vriend. Na een week van dreigberichten liet mijn 

vriend plots weten dat één van zijn ruiten was ingegooid 

met een baksteen met een brief om de deal ongedaan 

te maken. Lichtjes van mijn melk, heb ik dat geld dan toch 

terug gegeven en de auto weer meegenomen naar huis. 

Maar dus… Zoek je nog een auto ? Contact me x 
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6. Andres Van de Walle (PR-intern): 

 

a) Ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste fiets zonder 

zijwieltjes kreeg als kind. Na een paar keer trial and error 

had ik min of meer door hoe het moest. Zat ik daar al 

fietsend te pronken, terwijl mijn mama een foto 

probeerde te nemen. “Kijken naar de camera”, zei ze. Ik 

keek voor een seconde naar haar en met volle snelheid 

botste ik tegen een geparkeerde auto. Ik was zo verdrietig 

en het enige wat ik kon denken was: “dit is echt hoe 

insecten zich voelen.” Ze vliegen en kruipen rond, 

genietend van het leven, en opeens, dood. Als ik daar nu 

op terugkijk was dat echt mijn eerste existentiële crisis. 

b) Op een of ander evenement ging ik m’n plasje doen 

op een Dixi-toilet. Ja, surprise, ook het mannelijke geslacht 

gaat graag al eens zitten op een toilet i.p.v. die urinoirs te 

gebruiken. Toen ik buitenkwam, stond er al een vrouw met 

kortpittig kapsel te wachten om de bril van me over te 

nemen. “Mag ik iets vragen?”, zegt ze. Ik dacht, het is 

zover, deze dame wil graag een foto. “Hebt gij gekakt?”, 

zei ze met een heftig Antwerps accent. Ik, een beetje op 

m’n tenen getrapt, begon haar vervolgens te onderwijzen 

dat haar ongepaste opmerking beladen was met 

vooroordelen, want ze zou dat niet gevraagd hebben 

aan een vrouw. Dat was mijn TED-talk op een atypische 

locatie. Spijtig dat ik het tijdens het uitgaan ook elke 

avond weer eens een paar keer moet herhalen.  

LET’S FIGHT FOR GENDERNEUTRALE TOILETTEN ! 
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VPPKokerellen 

Elke maand geven we jullie een nieuw receptje mee. 

Deze receptjes zijn altijd studentikoos, wat wilt zeggen 

dat ze goedkoop zijn en makkelijk en snel klaar te maken 

zijn. Deze maand kozen we echter voor iets wat niet op 

1-2-3 klaar te maken is, omdat iedereen nu toch tijd 

genoeg heeft. 

Deze maand: pekingeend 

Ingrediënten voor 1 persoon: 

• 150g eendenborstfilet 

• ¼ prei 

• ¼ komkommer 

• 250ml hoisinsaus 

• 65g tarwebloem 

• 1el sojasaus 

• 1tl vloeibare honing 

• 1tl citroensap 

• 1tl droge sherry 

• 1tl sesamolie 

• 1tl arachideolie 

• peper 
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Bereiding: 

1. Doe de bloem in een kom en meng het 

water er al roerend in een dun straaltje door. 

2. Kneed tot een soepel deeg. 

3. Laat het deeg 30min. afgedekt rusten.  

4. Snij de prei en komkommer in dunne reepjes 

van ongeveer 4cm lang. 

5. Doe de sojasaus, het citroensap, de honing 

en sherry in een schaal en roer tot een 

marinade. 

6. Leg de eendenborstfilet met de velkant naar 

boven in de marinade en laat 30min. 

marineren. 

7. Verwarm de over voor op 175°C. 

8. Rol het deeg uit tot een lange rol van 40cm 

en snij de rol in 16 gelijke stukken. 

9. Rol elk stuk uit op een met bloem bestoven 

werkblad tot een rond lapje. 

10. Bestrijk de bovenkanten van de deeglapjes 

met de sesamolie. Leg telkens 2 deeglapjes 

met de oliezijde op elkaar zodat er 8 

stapeltjes ontstaan. 

11. Neem de eendenborstfilet uit de marinade 

en dep droog met keukenpapier. Verhit de 

arachideolie in een pan. Bak de 

eendenborstfilet op de velkant 2 min. Draai 

om en bak dan nog 1min. 

12. Leg de eendenborstfilet met de velkant naar 

boven in de ovenschaal. Schenk de 

marinader erover en bestrooi met peper. 

13. Zet 12 à 15min. in de oven. 
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14. Rol ondertussen de dubbele pannenkoekjes 

samen uit tot een dunne cirkel van ongeveer 

cm doorsnede. 

15. Verhit 1 of 2 pannen zonder olie of boter en 

bak elke dubbele pannenkoek 1 à 2min. per 

kant tot het deeg droog is en lichtbruine 

vlekken heeft. 

16. Trek de pannenkoeken van elkaar als ze nog 

warm zijn en houd warm op een bord onder 

aluminiumfolie. 

17. Laat de prei 1min. koken. en giet vervolgens 

af. 

18. Snij de eendenborstfilet in stukjes. 

19. Doe in een schaal en serveer met de 

pannenkoekjes, prei, komkommer en 

hoisinsaus. 

 

Serveertip: verdeel wat hoisinsaus over een 

pannenkoekje. Verdeel de eend, prei en 

komkommer erover en eet uit de hand. 
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Wat doen jullie tijdens de 

lockdown? 

 

We mogen het officieel (nog) niet zo noemen, maar het 

komt wel bijna op hetzelfde neer. Alle activiteiten, 

minstens tot aan de paasvakantie, zijn afgelast, waardoor 

veel studenten vijf weken lang niet weten wat te doen. 

We vroegen daarom aan jullie waar jullie zich zoal mee 

bezig houden tijdens deze lockdown. Nog nooit hebben 

jullie zo snel en zo veel geantwoord als op deze enquête. 

Is dat een teken dat jullie je nu al vervelen? Hier lijsten we 

eerst even jullie meest voorkomende bezigheden op en 

daarna zullen we jullie nog wat extra tips geven om te 

doen! 

 

 

1. Studeren 

2. Series kijken 

3. Taken maken 

4. Sporten 

5. Skypen  

 

Leuk om te zien dat het overgrote deel deze tijden toch 

gebruikt om zich productief bezig te houden en al te 

studeren! Het zal de rest van het schooljaar alleen maar 

chiller maken voor jullie en jullie punten in juni kunnen 

niet anders dan goed zijn nu! 

Blijkbaar lopen jullie niet enkel achter op de leerstof 

maar ook op jullie series, want maar liefst 86% vult zijn tijd 

door series te kijken. 

Ook sporten lijkt zeer in trek. Als we zo blijven doorgaan 

zullen we eind juni allemaal wel klaar staan met onze 

summer body! 
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Waar kan je je nog allemaal mee 

bezig houden? 

Wij geven je enkele tips: 

Altijd al een muziekinstrument willen bespelen? Nu is de 

moment! Ben je niet zo heel muzikaal aangelegd; bestel 

online een ukelele nu de post nog werkt. 

 

Er zijn ook een aantal onder jullie die hun oude 

tekentalenten terug bovenhalen. Het is natuurlijk de 

moment op je skills te verbeteren. 

Tijd genoeg om voor jezelf te zorgen. Misschien is het de 

moment om ook anderen te helpen. Plaats een post op 

Facebook of hoor eens bij de buren wat jij voor hen kan 

betekenen. Veel ouders zoeken namelijk nog opvang 

voor hun kinderen. Heb je het niet zo voor kinderen? Er zijn 

ook veel ouderen die hun deur niet meer uit durven 

komen omdat ze tot de risicogroep behoren. Jij kan hen 

helpen en wel heel simpel. Neem de volgende keer als je 

naar de winkel gaat de boodschappen van iemand 

anders mee.  

 

Nu je toch weken aan een stuk thuis zit, is de kans wel wat 

groter dat je ruzie zal maken met je ouders. Een gouden 

tip die we je kunnen meegeven is om te helpen in het 

huishouden. Ruim de tafel af, doe de was of kook een 

keer. Je ouders zullen dit zeker appreciëren en de 

volgende keer als je je kamer wat rommeliger achter laat 

zullen ze misschien minder boos zijn. 
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Nog een ideetje is om je grootouders een keer te bellen. 

Die arme stakkers zitten weken alleen en genieten echt 

van het kleinste beetje contact dat ze hebben. Stel dat 

telefoontje dus niet langer uit, ook al weet je dat je ze na 

een uur nog niet van de lijn zal krijgen. Je hebt toch tijd. 

 

Taken en lessen inhalen! Stel dat de ‘social distance’ 

regels na de paasvakantie versoepelen, dan wil jij niet de 

student zijn die nog verdrinkt in al het schoolwerk. 

 

Haal dat ene boek uit de stoffige kast. Je hebt het altijd al 

willen lezen en nu heb je geen excuus meer. Heb je geen 

leuke boeken meer in de kast? Bestel nu online iets in jouw 

genre. 

 

Nog steeds jouw brein niet voldoende gestimuleerd? Het 

is tijd om een nieuwe taal aan te leren of eventueel dat 

Frans opnieuw op te frissen. Er bestaan hier voldoende 

apps voor, waar je heel goed mee kan oefenen. Het is 

wetenschappelijk bewezen dat het leren van een nieuwe 

taal de plasticiteit van je hersenen bevordert. Zo kan je 

met een voorsprong dus aan de volgende 

examenperiode beginnen. 

 

Ruim je kamer of kot eens op. We zijn nu toch al wat aan 

het letten op onze hygiëne. 

 

Nog niet genoeg het gevoel dat je productief bezig bent? 

Bak eens wat gebakjes of maak een lekker dessert! Zet 

terwijl een leuk muziekje op en hopsa zo heb je weer veel 

tijd verdoofd en heb je achteraf een leuke beloning! 

Tip: maak express te veel en drop wat lekkers bij de buren! 

Een beetje solidariteit doet iedereen opfleuren. 
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Daten in tijden waar social distancing enorm belangrijk is, 

is niet zo simpel. Tinder opnieuw installeren is echter een 

goede oplossing. Je moet natuurlijk niet meteen met elke 

match een date plannen, maar op deze manier kan je al 

heel wat chatten voor je met iemand afspreekt. Als het 

echt klikt, kun je al misschien al eens facetimen? Tijd 

genoeg om een selectie te maken. Wie weet vind jij zo 

wel de ware!  

 

Haal die oude computerspelletjes terug boven! Hieronder 

vind je een kort lijstje van online spelletjes die je misschien 

terug het gevoel geven van een sociaal leven: 

 

• Habbo Hotel 

• Runescape 

• Minecraft 

• Tribal Wars 

• Grecopolis 

• Travian 

• Sims 4 

• Sunnieday (hier zijn ze heel Overpoort aan het 

nabouwen; the place to be om eens een danske 

te placeren) 

 

Toch nog nood aan wat meer sociaal contact? Skype 

met je vrienden of familie! Waarschijnlijk heb je niet erg 

veel om over te praten nu iedereen thuis niets zit te doen. 

Er zijn wel verschillende gezelschapspelletjes die je perfect 

online kan spelen. Zo kan je bijvoorbeeld weerwolven 

spelen.  

 

Mis je het feesten al en krijg je nu afkickverschijnselen 

omdat je zo lang geen alcohol hebt gedronken? Dan heb 

ik het perfecte drankspelletje voor jou: kijk naar het nieuws 

en drink een slok elke keer als je het woord “Corona” of 

“Covid-19” hoort (drink bij voorkeur een slok Corona-bier). 
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• Cordon is een Vlaamse dramareeks die in 2014 

werd uitgezonden op VTM. In de serie wordt door 

het fictieve Nationaal Instituut voor Infectieziekten 

Antwerpen (NIIZA) bij een patiënt een virale 

besmetting vastgesteld. Daarop wordt een deel 

van de Antwerpse binnenstad van de 

buitenwereld afgesloten om zo de uitbraak van 

het besmettelijke virus te beperken. Echt de 

moeite om eens te bekijken in deze Corona-

tijden. 

• Pandemic op Netflix is een nieuwe docu-serie 

over het ebolavirus. 

• Dexter is een serie die perfect is voor liefhebbers 

van criminele psychologie. Het hoofdpersonage 

is zowel een seriemoordenaar als de beste 

forensische politieagent in Miami 

• Mindhunter: twee FBI-agenten ondervragen 

verschillende seriemoordenaars om hun manier 

van denken te begrijpen, hun gedrag te 

voorspellen en andere moordzaken op te lossen. 

• “Conversations with a killer: Ted Bundy tapes” is 

een docu-serie over een van de meest beruchte 

seriemoordenaars van de Verenigde Staten. Je 

hoort hier de echte getuigenissen van zijn 

vrienden, familie en slachtoffers. Persoonlijk was ik 

wel meer fan van de Ted Bundy film met Zac 

Efron. 
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• Ook “Manhunt: Unabomber” is een zeer 

psychologisch interessante serie. Theodore 

Kaczynski, bijgenaamd de Unabomber, is een 

Amerikaanse maatschappijcriticus en extremist, 

die een reeks aanslagen met bombrieven 

uitvoerde waarbij verscheidene doden en 

gewonden vielen. Na een jarenlange 

opsporingsprocedure werd hij uiteindelijk 

gearresteerd in zijn woning in de bossen van 

Montana. 

• De makers van Once Upon a Time besloten om 

een wereld te creëren waarin alle personages uit 

je favoriete sprookjes met elkaar samenleven. Pas 

wanneer er een buitenstaander in de mysterieuze 

plaats Storybrooke komt, wordt het duidelijk 

waarom de sprookjesfiguren in deze moderne 

wereld leven. 

• The Big Bang Theory is iedereen wel bekend. 

Echter hebben niet veel mensen deze serie echt 

gebingewatched. Het is een serie met maar liefst 

12 seizoenen, dus hier ben je wel even zoet mee. 

• How I Met Your Mother is volgens mijn persoonlijke 

mening de betere versie van de afgezaagde 

Friends.  

• Heb je Breaking Bad al gezien? Dan is “Better Call 

Saul” ook iets voor jou. De louche advocaat Saul 

Goodman was misschien het meest geliefde 

personage uit Breaking Bad en de perfecte 

kandidaat voor een eigen serie. Better Call Saul 

speelt zich een aantal jaar voor de originele serie 

af en laat zien hoe Jimmy McGill (later Saul 

Goodman) advocaat wordt en in aanraking 

komt met de criminele wereld. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappijkritiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombrief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montana_(staat)
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• Het is nog even wachten tot 3 april (het 

geschatte einde van de lockdown) tot het vierde 

seizoen van La Casa de Papel uitkomt! 

• Waarschijnlijk heb je ook wel al eens van de serie 

“You” gehoord. Joe Goldberg krijgt een obsessie 

voor een meisje dat hij ontmoet. Het eerste 

seizoen is echt een knaller en heb je in no-time 

uitgekeken. Het tweede seizoen valt dan weer 

wat tegen omdat je het hoofdpersonage al hebt 

leren kennen en de meeste zaken zijn niet meer 

zo onvoorspelbaar als in het eerste seizoen. 

• Tom Waes gooit in Kamp Waes de deuren van de 

hypergetrainde eenheid van het Belgische leger, 

de Special forces, open voor gewone burgers 

• De meeste mensen kijken nu ook wel naar De 

Mol. Zelf heb ik altijd graag het seizoen opnieuw 

willen kijken eens ik wist wie de mol was, om dan 

te kijken waar hij/zij allemaal heeft gesaboteerd. 

Ik heb er echter nog nooit tijd voor gehad om het 

volledige seizoen opnieuw te bekijken. Misschien 

dit jaar wel?  

Wist je trouwens dat onze Nederlandse buren ook 

elk jaar een seizoen van ‘Wie is de mol?’ maken? 

Het is een beetje een andere stijl, maar zeker ook 

leuk om te kijken. Via de site Avro kun je alle 

afleveringen tot de ontknoping al kijken! Je hebt 

mogelijks wel een VPN-verbinding nodig. 

• In Brain Man onderzoeken Otto-Jan Ham en Bart 

Van Peer of het mogelijk is om je brein te 

verbeteren. 

• Als je houdt van series in gevangenissen, zoals 

Orange is the new black, dan heb ik nog twee 

voorstellen voor je. De Amerikaanse Prison Break 

maakt de serie zo spannend dat je op het einde 

van een aflevering altijd wil verder kijken. 

Heb je het liever wat Vlaamser, dan is de serie 

https://www.een.be/een/nieuw-kamp-waes
https://www.een.be/een/nieuw-kamp-waes
https://www.een.be/een/nieuw-kamp-waes
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Gent West ook echt het kijken waard. In deze 

vrouwengevangenis gaat het er alles behalve 

rustig aan toe! 

• Voor de mensen die spanning in een serie graag 

combineren met een knappe mannelijke acteur: 

The Bodyguard! Al meteen vanaf de eerste 

minuut in aflevering 1 word je meegesleurd in het 

verhaal. 

• In de serie Sex Education zie je hoe jongeren van 

een middelbare school met hun beginnende 

seksualiteit omgaan. Het bevat echt hilarische en 

soms herkenbare scenes. Het eerste seizoen is 

goed, het tweede nog beter! 

• De serie ‘24’ met de befaamde Jack Bauer in de 

hoofdrol probeert per seizoen in 24 uur tijd een 

bedreiging voor het Amerikaanse grondgebied 

te voorkomen. Uniek aan de serie is dat deze 

bijna real-time is gefilmd, zodat een minuut in de 

serie, ook een minuut in het echt is. Aanrader! 

 

 

 

Zij die graag samen met vrienden naar Netflix kijken, 

moeten zeker Netflix Party eens opzoeken! Zo kun je 

tegelijk met je vrienden naar een film kijken en 

ondertussen met elkaar chatten. Dat is toch al een heel 

stuk minder eenzaam! 
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Welke nieuwe hobby moet jij 

proberen? 

 

 

Welke carrière spreekt je het meeste aan? 

a) Interior designer  

b) Bibliothecaris 

c) Personal trainer 

d) Dopper 

Wat doe je het liefst met je vrienden? 

a) Filosofische gesprekken hebben 

b) Gezellig naar een film kijken 

c) Samen sporten 

d) Ik ben liever alleen 

Wie is je lievelingsartiest? 

a) Nirvana 

b) Bob Marley 

c) Gorillaz 

d) BTS  

Wat eet je het liefst? 

a) Sushi 

b) Groentesoep 

c) Pikante Indische gerechten 

d) Aïki noodles 

Op een vrije avond ga ik liefst 

a) Naar muziek luisteren 

b) Een boek lezen 

c) Feesten 

d) Gamen 
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Kies een foto 

a)  

  

 

  

 

  

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

d) 
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Waar zou je het liefst naartoe gaan? 

a) Download festival  

b) De Bahamas om rustig te zonnen 

c) De Alpen om te mountainbiken en wandelen  

d) Ik blijf wel thuis 

 

Wat is je lievelingsfilm/serie? 

a) Pulp Fiction 

b) The Notebook 

c) Die Hard 

d) Pokémon 

 

Hoe zouden je vrienden je omschrijven? 

a) Creatief 

b) Rustig 

c) Energiek 

d) Op mezelf 

 

Waar heb je een hekel aan? 

a) Eentonigheid 

b) Drukte 

c) Stil moeten zitten 

d) Verplichtingen  
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perfect voor jou! 

Meestal C: yoga 

 

Meestal D: niets 

 

Meestal A: instrument 

bespelen 

 

Jij houdt je graag op een 

creatieve manier bezig en 

luistert graag naar muziek. 

Een perfecte manier voor 

jou om je bezig te houden 

deze dagen is door muziek 

te spelen! De kans is groot 

dat je al een instrument 

speelt, maar waarom zou 

je dan geen 2de leren 

bespelen? 

 

Meestal B: schilderen 

 

Jij vindt het leuk om je op een 

rustige manier bezig te 

houden. Drukte vermijd jij liefst, 

maar zonder je vrienden 

begint de verveling wel wat 

toe te slaan. Door te 

schilderen kun je je lang en in 

stilte bezig houden, 

Meestal C: yoga 

 

Jij bent het liefst de hele dag 

door actief bezig. Daardoor 

weet jij soms niet goed wat 

te doen met al je energie nu 

dat je elke dag thuis zit. Om 

bezig te kunnen blijven 

ondanks de quarantaine 

kun je yoga doen, want dit 

kan gewoon thuis! 

Meestal D: niets 

Jij merkt helemaal niets 

van de quarantaine. Voor 

jou gaat het leven zoals 

het altijd al was gewoon 

door. Je verveelt je dan 

ook niet en hebt de 

behoefte niet om een 

extra bezigheid te zoeken.  
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Beste tweets over COVID-19 
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Horoscoop 
 

Ram (22 maart – 20 april) 

Jarig tijdens de lockdown? Ga naar de 

winkel, koop een flesje wijn of wat bier 

en hou een online skype-sessie met je 

vrienden! 

Jouw quarantaine-buddy is een: kreeft 

 

Stier (21 april – 21 mei) 

Er kunnen dingen op je weg komen die 

een uitdaging vormen, en daar hou je wel 

van. Je moet je na een succesvolle periode 

nu weer instellen op een moeilijkere en 

vooruit denken in kleine stappen. Laat de 

dingen op je af komen, dat is een prima 

methode om je doelen te bereiken.  
Jouw quarantaine-buddy is een: ram 

 

Tweelingen (22 mei – 21 juni)  

Jij hebt het helemaal door. Deze weken 

kan je maar beter goed studeren, zodat 

het tijdens de examens allemaal wat 

rustiger zal zijn. 

Jouw quarantaine-buddy is een: leeuw  
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Kreeft (22 juni – 23 juli) 

Ook al heb je nu helemaal niets te doen, het 

lukt je nog steeds niet om je aan je schoolwerk 

te zetten. Je vindt maar niet de discipline om 

eraan te beginnen en kijkt liever tien series op 

een dag. Jij bent nu eens echt de definitie van liever lui dan moe. 

Probeer het schoolwerk toch niet te veel uit te stellen en zorg dat 

je die deadlines nog haalt. Zo maak je het jezelf alleen maar 

makkelijker tijdens de volgende examenperiode. 

Jouw quarantaine-buddy is een: weegschaal 

 

Leeuw (24 juli – 23 augustus) 

Jij weet echt niet meer wat te doen. Het lukt jou om 

snel klaar te zijn met al je schoolwerk en hebt nog 

veel extra tijd. Gebruik die tijd om iets goed te doen 

voor de wereld. Ga boodschappen doen voor oude 

mensen of pas op kleine kinderen. Zo verdien je 

snel die goede karma die je wel zal kunnen gebruiken 

eens deze lockdown voorbij is. 

Jouw quarantaine-buddy is een: boogschutter 

 

Maagd (24 augustus – 23 september) 

Jouw leven is heel druk. Jouw dagen zijn altijd 

meteen vol gepland. Deze weken valt alles even in 

het water. Gebruik het dan ook om even te 

genieten van wat me-time of quality time met je 

vrienden (maar blijf wel op één meter afstand). 

Jouw quarantaine-buddy is een: tweeling 



36 
 

Weegschaal (24 september – 23 oktober) 

Je hebt nog heel wat energie en tijd op 

overschot nu. Gebruik dat om je aan dat 

groter project te wagen, wat je anders 

altijd gemeden zou hebben.  
Jouw quarantaine-buddy is een: vis 

 

Schorpioen (24 oktober – 22 november) 

Stop met het vermijden van dat 

telefoontje naar je grootouders. Je 

weet dat ze weer een uur aan de lijn 

zullen hangen en hebt er daardoor niet 

veel zin in. Toch is het nu de moment om 

hen nog eens te tonen dat je om ze 

geeft. Vraag eens hoe het met hen 

gaat. Ze zullen dat klein beetje contact 

zeker appreciëren. 

Jouw quarantaine-buddy is een: maagd 

 

Boogschutter (23 november – 22 december) 

Jij hebt wat moeite om in gang te schieten. Je ziet 

deze rustige weken wel als ideale manier om al die 

lessen in te halen, maar je kan je er maar niet aan 

zetten. Probeer voor jezelf een planning op te stellen, 

waarbij je alles wat je moet doen wel goed spreid over 

verschillende dagen. Je kan jezelf dan elke dag 

belonen met een goede serie als jouw werk klaar is. 

Jouw quarantaine-buddy is een: waterman 
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Steenbok (23 december – 20 januari) 

Voor jou is het moeilijk om nog positief 

te blijven. Je kan nog moeilijk 

afspreken met je vrienden en je bent 

niet graag alleen. Probeer het positief 

te bekijken en gebruik deze tijd om 

productief te zijn. Haal dat schoolwerk 

in, lees dat boek of begin dat 

instrument te bespelen dat je altijd al 

wou leren. 

Jouw quarantaine-buddy is een: weegschaal 

 

Waterman (21 januari – 18 februari) 

Nu je weken aan een stuk thuis bent, kunnen er 

zich wel eens wat meer ruzies voordoen dan 

normaal. Wanneer je ergens mee zit, mag je dit 

gerust wat vroeger delen met je huisgenoten. 

Jouw quarantaine-buddy is een: schorpioen 

 

Vissen (19 februari – 20 maart)  

Jij hebt de afgelopen weken weer geen 

geweldige start gemaakt voor dit semester. 

Op elk feestje konden ze jou wel vinden. 

Hierdoor heb je wel een serieuze achterstand 

opgebouwd op je schoolwerk. Gebruik deze 

stille weken om even wat bij te werken!  
Jouw quarantaine-buddy is een: stier   
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Dilemma op dinsdag 
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Woordzoeker 
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Opgelet! spoiler alert! 

Antwoorden: de waar gebeurde verhalen zijn: 

1. b 

2. a 

3. a 

4. b 

5. a 

6. b 
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