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Voorwoord Verkiezingscomité 

Beste FPPW’ers en VPPK-leden 

Het academiejaar loopt bijna ten einde. Voor velen 

onder ons was het een bewogen jaar dat abrupt aan zijn 

einde kwam. We hopen dat wij jullie afgelopen jaar toch 

konden vergenoegen met een variëteit aan 

evenementen, gaande van studiekransjes en de boeken-

verkoop tot de kerstmarkt en de leukste vooruitfuiven van 

Gent.  

Ook volgend jaar zullen wij weer voor jullie klaarstaan en 

we zullen de schade van de geannuleerde activiteiten 

dubbel en dik inhalen. Volgend jaar is het namelijk ons 

lustrumjaar. VPPK viert zijn 55ste verjaardag en hiervoor 

zullen wij alles uit de kast halen! 

Natuurlijk zitten er heel wat mensen achter het 

organiseren van deze grootse activiteiten. In dit Paperke 

kunnen jullie dan ook alle motivaties van de kandidaten 

voor het Praesidium van 2020 – 2021 lezen. 

Dit jaar zal de stemming voor het opkomend Praesidium 

online verlopen. Op het Facebookevenement 

“Verkiezingen VPPK” kan je daarom nog een woordje 

extra uitleg vinden van de kandidaten zelf a.d.h.v. 

filmpjes en ander beeldmateriaal. Indien je vragen hebt 

voor de kandidaten mag je dan ook altijd reageren in de 

comments van hun filmpjes/beeldmateriaal of de 

kandidaten persoonlijk sturen. Zij zullen je met plezier extra 

uitleg geven over hun ideeën en standpunten. 
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Alle studenten op de Faculteit Psychologische en 

Pedagogische Wetenschappen met een lidkaart en alle 

andere gedoopten of ontgroenden bij VPPK zullen de 

kans krijgen om te stemmen. Om te kunnen stemmen zal 

je je e-mailadres aan ons moeten bezorgen. Dit kan via 

een Google Form dat je in het facebookevenement 

“Verkiezingen VPPK” kan terugvinden, of via deze link 

https://forms.gle/8Wq17qio7qC8f3ft5. Wij zullen dan de 

link om te kunnen stemmen naar dat e-mailadres 

verzenden. Zo kunnen wij controleren of je stem-

gerechtigd bent en kunnen de verkiezingen op een vlotte 

en eerlijke manier verlopen. 

Het stemmen zelf zal mogelijk zijn vanaf maandag 27 april 

tot vrijdag 1 mei 12u ‘s middags. Maandag 4 mei zullen wij 

dan de resultaten bekendmaken en het nieuwe 

Praesidium aan jullie voorstellen! 

Groetjes 

Het verkiezingscomité 

Emma, Lize, Yanne, Jannes en Phara 

 

 

  

https://forms.gle/8Wq17qio7qC8f3ft5
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Praeses & Vice-Praeses:  

Lowie Vermeiren & Anouk Vercruysse 

Beste studenten aan de FPPW, 

 
Ik ben Lowie en ik ben kandidaat 
Praeses 2020-2021. Ik zit 
momenteel in mijn 3e bachelor 
Bedrijfspsychologie en volgend 
jaar zou mijn 3e jaar binnen het 
VPPK praesidium beginnen. Ik 
heb reeds ervaring kunnen 
opdoen als PR-intern en als Vice-
Praeses en wil nu deze kennis 
toepassen op een jaar als 
Praeses. Mijn jaar als Vice heeft 
mij enorm veel inzicht gegeven in 
de achterliggende werking van de 
kring en contacten doen leggen, 
dit zie ik als een groot voordeel. 
Ik heb enorm veel zin om in ons 
speciale 55ste werkingsjaar aan 
het roer te staan met Anouk aan 
mijn zijde! Hopelijk kan ik je hier 
samen met Anouk als mijn Vice 
van overtuigen! 

 
Ik ben Anouk en ik ben kandidaat voor de 
functie Vice-Praeses 2020-2021. 
Daarmee zou ik de rechterhand van Lowie 
zijn. Ik zit momenteel in mijn 2e bachelor 
Psychologie en heb dit jaar binnen VPPK 
de functie PR-intern vervuld. Als 
aanspreekpunt voor de mensen van de 
faculteit mocht ik dit jaar menig activiteit 
organiseren, en volgend jaar zou ik samen 
met Lowie graag een structuur bieden 
voor het praesidium, zodat zij leuke 
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activiteiten voor jullie kunnen organiseren. Mijn motto is het 
onderste uit de kan proberen halen, en daar zou ik me dan 
ook graag voor de volle 100% voor inzetten in ons komend 
lustrumjaar. 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat de volledige faculteit 
betrokken is bij VPPK en dat iedereen op de hoogte is van onze 
activiteiten, zowel gedoopten als ongedoopten. Zeker in ons 
lustrumjaar, dat we vol enthousiasme gaan vieren, moet 
iedereen kunnen meegenieten! Daarom willen wij nog meer 
inzetten op communicatie. Dit kan verlopen via verschillende 
wegen zoals een centraal aankondigingenbord met kalenders 
of affiches, optimaal gebruik van onze social media platformen 
of de website.  
 
Naast het feit dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken, 
willen we ook met zoveel mogelijk instanties samenwerken om 
de FPPW tot één groot geheel te brengen. De PPSR of facultair 
personeel zijn daarom ideaal om leuke activiteiten op de 
faculteit op poten te zetten. De apotheose van deze 
samenwerking gebeurt tijdens de FPPWeek, die helaas niet 
door is kunnen gaan dit jaar wegens de vroegtijdige stopzetting 
van het academiejaar qua activiteiten. Deze week is ideaal om 
interessante activiteiten op poten te zetten op en rond de 
faculteit, die alle studenten aanspreken. De ideeën voor dit jaar 
waren al fantastisch en daar kunnen er voor volgend jaar enkel 
maar bijkomen! Als we al een tipje van de sluier mogen geven: 
denk maar aan een zomerbar met proffen aan de toog... 
 
Vriendschappen kunnen echter niet enkel ontstaan op onze 
geliefde FPPW, maar ook interfacultair. Wij vinden het dan ook 
heel leuk om met andere facultaire kringen leuke evenementen 
te organiseren om onze persoonlijke kringen te doen groeien. 
 

 

 

 



7 
  

Duurzaamheid is een steeds meer voorkomend onderwerp 
binnen de maatschappij en ook bij VPPK moeten wij ons 
steentje bijdragen. Dit jaar zijn er al herbruikbare cantusbekers 
ingevoerd en ook tijdens onze Vooruitfuiven worden er nu 
herbruikbare bekers gebruikt. Dit willen we enkel maar 
uitbreiden om zoveel mogelijk activiteiten zo milieuvriendelijk 
mogelijk te maken.  
 
In dit lustrumjaar staan wij voor een open houding. Iedereen 
moet kunnen meegenieten van dit speciale jaar dat voor de 
meeste studenten maar éénmalig voorkomt in hun 
studententijd. VPPK is een kring waar iedereen welkom is, 
zowel ongedoopte studenten aan de faculteit als onze 
commilitones. Een goede groepssfeer is hiervoor zeer 
belangrijk, we zijn allemaal vrienden van elkaar en willen allen 
hetzelfde: een top jaar om nooit te vergeten! 
 
Wij zien het volledig zitten om samen het raamwerk te zetten 
waar de rest van het Praesidium op verder kan bouwen. Zo 
kunnen we samen als één groot team prachtige activiteiten op 
poten zetten om trots op te zijn! 
 
Ben jij ook klaar voor een lustrumjaar om nooit meer te 
vergeten? Stem dan zeker op ons! 
 
(Hopelijk) tot volgend jaar! 
Lowie Vermeiren & Anouk Vercruysse 
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Quaestor: Paulien Coddens 

Beste FPPW’ers  

Ik ben Paulien, ga volgend jaar naar mijn 1ste master 
Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid en stel me daarnaast 
vol enthousiasme kandidaat voor de functie Quaestor van 
VPPK.  

Na een jaar de functie Boeken te vervullen, waarbij ik in stond 
voor de gehele verkoop van boeken en cursussen, wil ik dit jaar 
graag een stapje verder gaan via de functie Quaestor. Concreet 
staat een Quaestor in voor het volledige beheer van het 
financiële gedeelte van VPPK. Voor jullie misschien een “ver 
van mijn bed show”, maar voor VPPK zeer belangrijk. Naast het 
beheren van de financiën is de quaestor ook onderdeel van de 
Raad van Bestuur van VPPK. Samen met de Praeses, Vice-
Praeses en Secretaris staan zij aan het hoofd van de kring.  

Mijn doel is om deze functie met verantwoordelijkheid en 
punctualiteit te vervullen en tot een goed einde te brengen. 
Quaestor sluit zeer sterk aan bij mijn interesses en ik kijk er naar 
uit de bijhorende vaardigheden te ontwikkelen. Verder zijn 
gestructureerd, stipt en zelfstandigheid enkele voorbeelden van 
capaciteiten die me hierbij zeker zullen helpen. Ik wil me dan 
ook opnieuw met heel veel plezier, motivatie en overgave 
inzetten voor VPPK en voor jullie! 

Zo, hopelijk heb ik jullie overtuigd waarom ik een geschikte 
persoon zou zijn voor de functie Quaestor en heb ik jullie steun 
en stem! Bij vragen mag je me steeds een berichtje sturen. 

Vele groetjes en stay safe! 
Paulien Coddens  
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Secretaris: Andres Van De Walle 

Hey! Ik ben Andres Van De Walle. Ik zit in m’n 2de  jaar Psychologie 

en wil mij graag kandidaat stellen voor de functie Secretaris. Dit 

jaar heb ik de functie PR-intern uitgevoerd en daar heb ik heel veel 

plezier en voldoening uitgehaald. Mijn VPPK-avontuur zou ik 

daarom met veel enthousiasme willen voortzetten. 

Een Secretaris heeft binnen VPPK vooral verantwoordelijkheden 

achter de schermen, denk maar aan de verslagen van onze 

wekelijkse vergaderingen en de verzekeringen voor de activiteiten. 

Ik zou deze verantwoordelijkheid graag op mij willen nemen, omdat 

ik mezelf zie als een persoon die belang hecht aan plannen en 

structureren. Waar een Secretaris dan weer wel dichter bij de 

studenten staat, is bij het beheer van de website. Mocht ik 

verkozen worden, heb ik het idee om de website overzichtelijker te 

maken, zodat jouw boeken bv. nog efficiënter besteld kunnen 

worden. Bovendien zou ik op het startscherm graag dynamische 

tiles willen toevoegen die reflecteren wat er op dat moment in het 

semester leeft bij VPPK. Als PR-intern vind ik het enorm belangrijk 

dat het voor alle FPPW’ers (en sympathisanten) duidelijk is dat 

VPPK talrijke activiteiten en evenementen organiseert waar 

iedereen welkom is. Dat hoop ik met deze aanpassing op de 

website meer te kunnen benadrukken. 

Om het wat minder abstract te maken 

heb ik hier een foto toegevoegd om dit 

concept een beetje te illustreren. 

Mocht je vragen hebben, twijfel dan 
zeker niet om mij te contacteren! 
VPPK is nog altijd mijn grote liefde en 
ik hoop dat volgend academiejaar 
weer te mogen bewijzen! Xxx Andres 
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Boeken: Sigurd Vanwalleghem 

Beste FPPW’er  

Om te beginnen zal ik me even kort voorstellen. Mijn naam is 
Sigurd en zit in de 2e bachelor Psychologie. Ik ben dit jaar 
gedoopt bij het VPPK en volgend jaar wil ik me ten volle inzetten 
voor de kring. Hoe? Wel, ik zou heel graag de functie Boeken 
bekleden. 

En wat houdt deze functie nu precies in? Zoals de naam al doet 
vermoeden is deze functie bezig met het regelen van alles wat 
met de boekenverkoop van VPPK te maken heeft. Dit wil 
zeggen: communicatie naar professoren én studenten toe, het 
bestellen van boeken, de site updaten… Zoals je misschien al 
kunt vermoeden is dit een zeer belangrijke functie, maar wel 
een functie waarvoor ik ten volle wil voor gaan! 

Kan nu wel zeggen dat ik deze functie wil bekleden, maar 
waarom zou je nu precies op mij moeten stemmen? Ik heb 
vooral heel zin om de boekenverkoop op een gestructureerde 
en succesvolle manier te laten verlopen en dat steeds met een 
zo vlot mogelijke communicatie naar jullie toe. Ook heb ik de 
kans gekregen om mee te helpen met de boekenverkoop van 
dit semester, hierdoor weet ik dus al een beetje hoe de verkoop 
in elkaar zit. Door deze ervaring kan ik er misschien voor zorgen 
dat de verkoop nog vlotter verloopt dan nu. 

Er rest mij nog enkel te zeggen dat ik hoop dat ik je heb kunnen 
overtuigen om op mij te stemmen! 

(Nog even dit: als je goed kijkt naar de 
beginletter van de begroeting en van 
elke nieuwe alinea, kan je zien dat ik 
het woord BOEKEN heb gevormd. 
Net zoals de functie die ik wil 
bekleden, BOEKEN dus...) 
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Cultuur: Siebe Dierckx & Margot Buyls 

 
Hallo!  

 
Wij zijn Siebe en Margot en wij 
zitten in onze 2de Bachelor 
Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen aan de 
universiteit van Gent. Samen 
komen wij op voor de tofste 
functie binnen het praesidium, 
nl. Cultuur!  
 
Siebe heeft al een jaartje ervaring 
kunnen opdoen binnen deze functie, 
maar heeft nog ontzettend veel zin en 
ideeën voor volgend jaar. Margot maakte dit jaar deel uit 
van team Sport en is nu helemaal klaar om weer een 
nieuw avontuur aan te gaan binnen VPPK. 
 
Wij zien Cultuur als een functie waarmee je veel kan 
verwezenlijken en wij gaan met veel plezier de uitdaging 
aan om alles uit het komende lustrumjaar te halen. Zo 

willen wij het toneel ‘Schroom’ 
graag dit jaar laten zien, 

zodat de acteurs na al 
het harde werk jullie 
kunnen verbluffen met 
wat ze in hun mars 
hebben. Ook zullen 
wij weer de 
kerstsfeer naar de 
faculteit brengen met 
onze succesvolle  
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kerstmarkt. Zo zullen wij de vaste activiteiten zoals de 
mentorwandeling en de buitencinema in een nieuw jasje 
steken en ook nieuwe activiteiten introduceren zoals een 
museumnacht, een wine tasting en nog zoveel meer.  
 
Daarbij willen wij ons volgend jaar inzetten om alle 
studenten dichter bij elkaar te brengen, zowel de 
gedoopten als de niet-gedoopten. Wij staan steeds open 
voor vernieuwing en inbreng van andere studenten. 
Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren bij vragen, 
wij horen jullie graag. Wij zien er alvast enorm naar uit om 
jullie culturele horizon te verbreden. 
 
Heel veel culturele groetjes, 
Siebe Dierckx en Margot Buyls 
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Excursie: Alizée Brys 

FPPW’ers, VPPK’ers  

Ik ben Alizée, bijna 21 en studeer Bestuurskunde & Publiek 

Management aan de FEB.  

Bij deze stel ik mij kandidaat voor de functie Excursie met al 

een jaar ervaring. Na een semester en een half vol geweldige 

activiteiten te mogen meemaken of organiseren, zou ik dit nog 

graag een jaartje doen. Dit jaar heb ik heel veel geleerd, en 

zou ik graag ook nog veel bijleren.  

VPPK organiseert geweldige activiteiten, de vooruitfuiven, de 

kringavonden, speeddate, alle sportevenementen, skireis, 

zomerreis … Al heb ik gemerkt dat er weinig FPPW’ers 

meegaan met ons op skireis. Dit wil ik zeker aantrekkelijker of 

duidelijker maken, iedereen van onze faculteit is welkom op 

onze reizen.  

Ondanks dat dit academiejaar abrupt is 

geëindigd, zie ik het volgend 

academiejaar volledig zitten en hoop ik 

dat de zomerreizen en skireizen nog 

kunnen doorgaan! 

xoxo Alizée  
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Feest: Thibaud Claeys & Louis Olivier 

Beste FPPW’ers 
 
Wij zijn Thibaud en Louis, twee studenten uit de 2de 
bachelor Psychologie. Samen komen wij op voor de 
functie feest (je weet wel, dat team dat de Vooruit in een 
fuifzaal omtovert en de leukste kringavonden van Gent en 
omstreken organiseert). Beiden zijn we geboren in het 
magische jaar 2000. Naast het organiseren van feestjes 
zien wij ons genoodzaakt om ook op regelmatige basis 
andere feestjes bij te wonen...ter inspiratie… Zo kunnen 
jullie ons zeker tegen het lijf lopen in de Overpoort of op 
fuiven van andere kringen.  
 
Met Thibauds ervaring uit zijn vorig praesidiumjaar, in de 
functie Feest, als organisatorische kracht en Louis’ 
ervaring van VM-feest als creatieve geest, hopen wij een 
dynamisch duo te vormen die uw academiejaar met 
evenementen kan inkleuren. Met die dynamiek en onze 
passie voor organiseren, willen wij ons uiterste best doen 
om met themakringavonden, vooruitfuiven en een 
lustrumgalabal de 55ste verjaardag van VPPK nog 
spectaculairder te maken. 
 
Daarnaast willen we inzetten op een sterker intern 
kringverband door het organiseren van een commi’s vs. 
schachtenavond en de invoer van een peter- en 
meteravond. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk om 
onze banden met andere kringen te onderhouden. 
Daarom pleiten wij voor een dagdisco/verbroedering met 
een bevriende kring. Onder het motto van “details make 
perfection and perfection isn’t a detail” willen wij dit jaar 
een extra touch geven aan de komende evenementen. Zo 
gaan we vaker gebruik maken van de schermen in de Pi-
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nuts en willen we inzetten op een soort Google Forms 
ideeën box om zowel FPPW’ers, commi’s en schachten 
meer inspraak te geven en te luisteren naar de stem van 
het volk. Net zoals altijd blijven onze fuiven ingekleed met 
een leuk thema en willen wij met de andere functies zeker 
de handen in elkaar slaan om nieuwe concepten op poten 
te zetten.  
 
Wij kunnen alleen maar hopen dat jullie op z’n minst even 
enthousiast zijn als wij!  
Laat daarom zeker een stem achter tijdens de 
verkiezingsweek, want iedere stem is even hard nodig.  
 
Vriendelijke groetjes van jullie potentieel toekomstig 
feestteam, 
Thibaud Claeys & Louis Olivier 
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PR-intern: Laura Boone 

 

Hallo allemaal!  

Velen onder jullie staan ongetwijfeld te 

popelen om terug te stemmen! 

Even mezelf voorstellen: ik ben Laura, 

19 jaar en ik zit in mijn 2de  jaar 

Psychologie.  

Etentjes organiseren, feesten met vrienden, reizen en 

sporten doe ik heel graag!  

Laat me even vertellen waarom ik graag deel zou 

uitmaken van het Praesidium van VPPK.  

Zelfs voor een overvolle aula, deel ik met plezier de 

nieuwe weekplanning mee.  

Ik hou ervan om dingen te organiseren en het creatieve 

in mij los te laten.  

Naast het feit dat ik dit allemaal leuk vind, heb ik ook al 

wat ervaring opgedaan bij Kazou en in de 

speelpleinwerking.  

Ik hoop dan ook dat jullie mij de kans geven om deze 

geweldige functie uit te oefenen!  

Nu rest mij nog één ding: als je de eerste letter van elke 

zin neemt en deze naast elkaar legt, dan kom je te 

weten hoe ik tegenover deze functie sta!  
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PR-intern: Ilse De Vylder 

Hallo iedereen! 

Mijn naam is Ilse De Vylder, ik ben 19 
jaar en ik zit in mijn 1ste bachelor Psychologie. 

Bij deze stel ik mij, vol enthousiasme, 

kandidaat voor de functie PR-Intern voor 
het academiejaar ‘20-‘21. 

Ik zie mijn mogelijke praesidium-werking als een kans om mijzelf 

te laten openbloeien. Ik wil groeien binnen onze kring, ik wil iets 
betekenen voor VPPK. Ik hoop dan ook enorm dat ik deze kans krijg.  

Om jullie te overtuigen lijst ik kort mijn focuspunten op. Als PR hecht 

ik veel belang aan duidelijke communicatie. Studenten 

aan de FPPW verdienen steun van een studentenkring verbonden 
aan de faculteit om hen wegwijs te maken in allerhande zaken. Ik ga 
er dan ook voor zorgen dat ik mijzelf, als student, 

aanspreekbaar maak voor jullie. Zo zal ik actief zijn in de 
verschillende Facebookgroepen. Vervolgens wil ik niet dat jullie met 
vragen blijven zitten. Dus twijfel niet om mij persoonlijk te 

contacteren via Messenger of mij aan te spreken wanneer je 

me ziet lopen op de faculteit, want ik help jullie graag! Als laatste 
wil ik benadrukken dat de vele activiteiten die wij organiseren met 
VPPK, zoals een leuke quiz of een dessertenavond, niet alleen voor 

gedoopten zijn. Dus voel jullie zeker welkom bij ons, want VPPK 
leert jullie heel graag kennen! 

Ik heb er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een 
fantastisch lustrumjaar van te maken! 

Hopelijk tot snel! 
Xoxo 

Ilse 
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PR-intern: Laura Van Hove 

Beste FPPW’ers en VPPK’ers 

Ik ben Laura Van Hove, 20 jaar en zit in 

mijn 2de bacholor Psychologie. Ook ben 

ik één van de kandiaten voor de functie 

PR-intern. 

Ik ben een heel sociaal en 

aanspreekbaar persoon die graag in 

teamverband werkt dus daarom sluit 

deze functie ook het beste aan bij mijn 

persoonlijkheid. 

Ook de creatieve en organisatorische aspecten liggen 

mij heel erg omdat ik graag nadenk over nieuwe ideeën 

zoals, bv. een brunch ter gelegenheid van het 

lustrumjaar, een spelletjesavond in thema eventueel in 

samenwerking met een andere functie, .. dus ik zou het 

geweldig vinden om hier allemaal mee aan de slag te 

kunnen gaan! 

Ik ben ook gewoonweg heel benieuwd om te ervaren 

hoe een praesidium nu echt in zijn werking gaat en zo 

ook nieuwe dingen bij te leren en te verbeteren. 

Het zou fantastisch zijn om jullie allemaal iedere keer te 

kunnen zien op de kringavonden, vooruitfuiven, 

boekenverkoop en al de andere leuke activiteiten. 

Dus hopelijk mag ik volgend academiejaar deel uitmaken 

van het VPPK praesidium. Hopelijk tot dan !! ;) 
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           PR-extern : Sarah Nel 

 

Hey! Ik ben Sarah Nel en stel mij kandidaat voor PR-extern  

2020-2021! Ik zit in mijn master Economie en begin dadelijk aan 

mijn Educatieve Master. PR-extern is een functie die mij sterk 

aanspreekt omdat het dicht bij mijn interesses ligt en het een 

functie is waarbij ik heel veel kan leren. Maar waarom zou ik 

een goede aanvulling zijn voor het Praesidium? Ik sta bereid 

om veel van mijn tijd te investeren in VPPK zodat elke activiteit, 

van boekenverkopen, 1ste bachelor weekend tot vooruitfuiven 

tot een goed einde kunnen worden gebracht. Daarnaast denk 

ik dat deel uitmaken van het Praesidium gewoonweg een 

fantastische ervaring zou zijn! 

Tegenwoordig bereikt men bij het adverteren via sociale media 

een heel groot publiek. Via onze pagina’s zouden wij bedrijven 

dus kunnen helpen in het promoten van hun product(en) en/of 

services in ruil voor een kleine wederdienst. Vinden jullie printen 

ook zo duur? Hebben jullie in de blok (en tijdens het uitgaan) 

soms nood aan een extra energiedrankje? Als PR-extern zou ik 

daar wel een oplossing voor kunnen bieden! Een dealke al hier, 

een dealke daar en we beleven een nóg zaliger jaar! 
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Scriptor: Mabel Daenekynt & Jill Seymortier 

 

Hallo! Ik ben Mabel en kom samen met Jill op voor de 

functie scriptor. Ik heb deze functie dit academiejaar al 

uitgevoerd en zou dat graag nog een jaartje doen. Ik wil 

mij graag volledig inzetten voor de beste kring van Gent, 

de VPPK uiteraard. Ik vond het dit jaar heel leuk om de 

Paperkes te schrijven en deze creatief in te kunnen 

vullen. Ik zou het dan ook super vinden om dit volgend jaar 

verder te kunnen zetten!  

 

Beste lezers van ’t PaPerke,  

Ik ben Jill, de andere helft van het opkomend team scriptor. 

Na een jaar doopcomité wil ik me graag engageren als 

scriptor binnen VPPK. Ik lees en schrijf uiteraard graag.  

IK kan me uren amuseren 

met het bijwerken en 

perfectioneren van 

artikels. Daarnaast zie ik 

het als een ideale manier 

om mijn creativiteit te 

uiten. Ik kijk er al naar uit 

om deze passie met jullie 

te kunnen delen.  
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Volgend jaar willen we de vaste rubrieken In het paperke 

behouden, namelijk de horoscoop, het receptje, vppk spills 

the tea, de enquête en de quiz. Hiernaast zouden we ook 

vaak testen afleggen zoals de tindertest “do Blonds have 

more fun?”. natuurlijk zullen we ook veel ruimte laten voor 

losse artikels waardoor ER VOLDOENDE VARIATIE ZAL ZIJN. 

Ook vinden we het belangrijk Om de paperkes humoristisch 

en luchtig te houden.  

We willen volgend jaar de Facebookpagina van het Paperke 

actief houden, door bijvoorbeeld te posten wanneer er een 

nieuwe lading Paperkes op de faculteit ligt. Daarnaast 

vinden we interactie met de lezers belangrijk, dit zouden we 

versterken door enquêtes, roddels en dergelijke meer, in 

het Paperke te zetten.  

dit jaar wilden we evenementen organiseren met de functie 

scriptor. dit ging door de lockdown helaas niet door. Maar 

uitstel is geen afstel! volgend academiejaar zal  de eerste 

keer zijn dat deze functie evenementen organiseert en het 

zou voor ons een eer zijn om hiervan deel uit maken.  

Hopelijk hebben we jullie kunnen overtuigen om op ons te 

stemmen voor scriptor,  

Jill en mabel out! 
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Sport: Kato Vandaele, Bram Teuwen & Lena 

Duerinck 

Dag Kato, we weten allemaal dat je het zeer druk hebt met 

TikTok. Daarom zijn wij, de scriptoren van ‘t Paperke zeer 

enthousiast dat jij voor ons even tijd wou maken. 

Voor welke functie zou je volgend 

jaar graag willen opkomen?       

Voor de beste functie uiteraard, 

SPORT! 

Ga je dit alleen doen? 

Nee, mijn lieve teammaatjes zijn 

Bram Teuwen en Lena Duerinck. 

Wat is jullie doel voor volgend 

jaar? 

Alle quarantaine kilo’s eraf sporten! 

Wow, echt een zot idee Kato! Hoe 

gaan jullie dit aanpakken? 

We hadden het idee allerlei leuke 

sportactiviteiten te organiseren. 

Zoals wakeboarden, kangoo jumpen, 

fly yoga, mario-kart toernooi, kubb-

toernooi, surfen en misschien zelf 

een schachten vs. commi’s loop. 

Wil je onze lezers aka jouw fans 

nog iets meedelen? 

STEM OP ONS xxx 
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Hallo iedereen!! 
Ik ben Bram en ik zou graag nog een jaartje Sport 

praeses zijn voor VPPK. Samen met Kato en Lena zie ik 

het zitten om me nog eens in te zetten voor de 

sportactiviteiten op onze faculteit. Volgend academiejaar 

zouden we graag het Mario Kart-toernooi van dit jaar 

nog eens doen, alsook zouden we heel graag een Kubb 

toernooi organiseren wat dit jaar niet gelukt is. 

Dus stem Kato, Lena en Bram voor Sport ’20-‘21 
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Oke, genoeg gelachen. Ik ben Lena Duerinck en samen 

met Kato en Bram kom ik op voor Sport. Ik studeer 

Klinsche Psychologie, ik hou van volleybal en heb 3 

hondjes. Ik kijk er heel naar uit om er samen met jullie 

een sportief en leuk jaar van te maken.  
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Studie: Anouk Moerman 

Hallo iedereen! Mijn naam is Anouk Moerman, ik zit in 

mijn 1ste bachelor Psychologie en ik kom op voor de 

functie Studie.  

Waarom voor Studie?  

Studie is voor elke student belangrijk. Het is hetgeen wat 

ons allemaal verbindt. Toch hebben velen onder ons 

dikwijls moeite met hun studies; omwille van motivatie, 

de zelfstandigheid, het combineren met andere hobby’s 

of uitgaan, … . Mijn bedoeling is om het voor ieder van 

jullie net iets haalbaarder te maken, jullie zaken aan te 

reiken die jullie vooruit zullen helpen in jullie studies.  

Waarom kom ik op? 

Ik wil mijn tijd investeren in iets dat alle studenten ten 

goede komt. Met enkel studeren als full time bezigheid, 

mis ik engagement en verantwoordelijkheid. VPPK is 

dan ook een ideale manier om veel mensen te bereiken.  

Waarom moet je op mij stemmen?  

Ik ben super enthousiast om mij voor elk van jullie zo 

veel mogelijk in te zetten. Ik wil naar elk van jullie 

ideeën, vragen en noden luisteren. Dat wil ook zeggen 

dat je mij kan aanspreken wanneer iets fout loopt. Ik 

hoop een vertrouwensband te bouwen met jullie, zodat 

iedereen inspraak heeft. Ook nu mag je mij zeker 

contacteren om meer info te vragen hoe ik dit concreet 

wil realiseren. 
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Schachtentemmer:  

Julie-Pascale Depuydt 

Hello, hello! Ik ben Julie-
Pascale en ik zit in mijn 3de 

bachelor Psychologie. Ik kom 
op als Schachtentemmer voor 
komend academiejaar. 

Nu vraag je je misschien af wat een Schachtentemmer 
zoal doet? De temmer is dé persoon die het dichtst staat 
bij de schachten. Deze persoon organiseert de doop, 
ontgroening… met een Doopcomité.  

Dit jaar was ik Doopcomité en heb daar gezien hoe alles 
achter de schermen verloopt. Dit zie ik als een goede 
voorbereiding op het (voor mij) volgende hoofdstuk: 
Schachtentemmer. Als temmer wil ik er natuurlijk voor 
zorgen dat de schachten zich goed voelen binnen de kring 
en dus een fantastisch jaar kunnen hebben! 

Creativiteit is natuurlijk nodig om een goede doop te 
organiseren en hier beschik ik ook over. Daarnaast ben ik 
ook streng wanneer het nodig is, maar ik heb ook een heel 
zacht kantje.  

We mogen ook niet vergeten dat de temmer deel uitmaakt 
van het cantusteam. Ik zie het volledig zitten om samen 
te werken met de Cantor en de Zedenmeester.  

Ik ben bereid me er voor de volle 100% voor te smijten. 
Hopelijk kan ik dus op jullie stem rekenen. ☺  

Toedels x 
Julie-Pascale  
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Cantor: Nona Herreweg 

Dag allerliefste FPPW’ers, schachten, 

commilitones en pro’s, 

Voor het derde jaar op rij stel ik me 

kandidaat voor dezelfde functie, Cantor. 

Voor wie me ondertussen nog niet zou kennen: 

mijn naam is Nona, ik ben 21 jaar en ben al twee jaar 

Cantor met hart en ziel. Een Cantor leidt samen met de 

Zedenmeester en Schachtentemmer de cantussen en zorgt 

specifiek voor de liedjes en sfeer, maar voor mij is het zoveel 

meer dan dat. Ik heb altijd met extreem veel liefde gecantust. 

Vanaf dag één keek ik al met grote ogen naar de Cantor die 

voor me stond en droomde ik ervan om ooit op zijn plaats te 

kunnen staan. Nooit had ik dan ook gedacht dat ik de kans zou 

kunnen grijpen om keizercantor te worden. Twee jaar geleden 

werd ik de eerste vrouwelijke Cantor binnen VPPK in tien jaar. 

VPPK kende al meerdere Keizer Cantors, maar nooit een 

vrouwelijke. Ik zou dan ook heel vereerd zijn mocht die titel op 

mijn naam staan. VPPK betekent zowaar alles voor mij, en ik 

heb me vanaf mijn schachtenjaar al telkens met extreem veel 

enthousiasme en ontzettend veel toewijding ingezet. Mijn 

grootste troeven zijn mijn ervaring, kennis, creativiteit en 

passie. Met meer dan honderd cantussen die ik de voorbije 

jaren afgeschuimd heb, kan ik zeggen dat ik toch wel wat 

ervaring heb. De codex kent voor mij geen geheimen meer en 

ik hecht er veel belang aan dat een lied juist gezongen wordt. 

Daarnaast wil ik de ideeën nog grootser en nog gekker dan de 

voorbije jaren. Hopelijk krijg ik de kans om dat waar te maken, 

ondertussen kan ik er alleen maar van dromen!  

Veel liefde, Nona 
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Zedenmeester: Romi Verlinden 

Hey lieve cantusmaagden, cantusveteranen en schachten! 

Mijn naam is Romi en ik zit in mijn 3de bachelor Pedagogie. Ik 

stel mij kandidaat voor Zedenmeester in het academiejaar ’20-’21. 

Voor zij die niet weten wat deze functie in hemelsnaam inhoudt, 

de Zeden is vooral actief op cantussen en zorgt dat deze in goede 

banen loopt. Ik zou dus de orde en stilte moeten bewaren op 

cantussen. Daarnaast organiseert de Zeden ook andere (en 

vooral) biergerelateerde activiteiten zoals een bierbowling en een 

beerpong. Aangezien dit jaar ons lustrumjaar is, zou ik er graag 

nog een bierfiets aan toevoegen!             

Ik ben van nature een autoritair persoon en ik hou graag vast aan 

mijn principes. Dit wilt niet zeggen dat ik niet flexibel kan zijn. Ook 

heb ik de nodige fantasie om te kunnen improviseren en in te 

spelen op de corona. De visie die ik heb over mezelf als Zeden, is 

eerder een persoonlijke aanpak, doorweekt van humor en met 

een vleugje autoriteit. Het laatste, indien ik dit nodig acht. Dit was 

ook mijn opzet in mijn jaar als Schachtentemmer en ik durf 

geloven dat dit me gelukt is! Deze aanpak voor alle corona’s, 

linkercorona moet even stil zijn als rechtercorona en anticorona... 

jah dat is anticorona he… Daarnaast heb ik andere belangrijke 

pijler namelijk creativiteit. Niets is saaier dan de zoveelste jezus of 

amoureux (speeksel onnodig sharen is zeker geen goed idee 

     ). Ik plan om dit zo ver mogelijk door te trekken in thema’s en 

strafjes. Dit lijkt mij haalbaar aangezien ik de interne werking van 

cantusteam al ken en mij volledig kan storten op het creatieve 

samen met cantusteam.    

Mijn vuur voor cantusteam 

is alleszins nog niet 

geblust en ik heb veel 

goesting mezelf meester 

te maken in de kunsten 

der Zedenschap. xo Romi 


