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Voorwoord Vice-Praeses 

Hallo liefste lezers van deze fantastische zomereditie van 
‘t Paperke! 
Ik zal beginnen met ons eens 
kort voor te stellen. Mijn naam 
is Anouk Vercruysse en ik ben 
de nieuwe Vice-Praeses van 
de VPPK. Samen met Lowie 
Vermeiren, de Praeses 
(single en altijd ready to 
mingle), trachten wij de 
werking van ons Praesidium 
in goede banen te leiden. Doorheen het jaar staan wij met 
VPPK klaar om jullie de tijd van jullie leven te bezorgen. 
Denk aan leuke feestjes, à volonté spaghetti-avonden, 
quizzen, lezingen, workshops, cantussen, de 
boekenverkoop,... Wij zorgen ervoor dat het leven net iets 
makkelijker wordt en dat je agenda net iets meer gevuld 
is. Elke student van de FPPW en sympathisanten zijn 
meer dan welkom op al onze activiteiten. 
We kunnen er helaas niet om heen, corona is en zal nog 
even een deel van ons leven blijven. Toch blijven we niet 
bij de pakken zitten en gaan wij het komende jaar ons 
uiterste best doen om onze activiteiten op een veilige en 
verantwoorde manier te laten doorgaan. VPPK zou VPPK 
niet zijn, mochten we niet het onderste uit de kan 
proberen halen. 
Dit jaar is het ons lustrumjaar, aka onze 55e verjaardag. 
Dit zal niet onopgemerkt voorbij gaan, hou je dus maar 
vast voor onze lustrumweek in het tweede semester. 
Zo, deze zomer blijf ik gezellig in Gent vertoeven om in 
mijn veilige bubbel op café te gaan. En kijk eens aan, we 
zijn al augustus. Zo’n staycation is me dan toch niet zo 
slecht bevallen als ik gedacht had. Helaas betekent 
augustus ook herexamens, maar dat kunnen we 
misschien nog wel eventjes negeren, toch? 
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Voorwoord Scriptoren 

Beste lezers, 

Wij zijn Jill en Mabel, de nieuwe Scriptoren van VPPK 

voor 2020-2021! Wij zullen jullie voorzien van voldoende 

leesvoer dit academiejaar.  

‘t Paperke is het 

faculteitstijdschrift dat we 

maandelijks uitbrengen. Deze 

kunnen jullie vinden aan de 

ingangen van de auditoria. 

Ook posten we deze op onze 

Facebookpagina ‘t Paperke 

en op de website van de 

VPPK. 

Deze maand brengen we 

de zomereditie uit om jullie 

te entertainen in deze 

bijzondere tijden (shout out 

naar de pandemie en 

herexamens). Maar dit 

hebben we echter niet 

alleen gedaan! Samen met 

onze geliefde pro-scriptor 

Phara hebben we deze 

editie voor jullie gemaakt. 

Verder organiseren we hopelijk voor het eerst als Scriptor 

evenementen: een studentendictee en een open mic 

avond! (R.I.P. onze poging om dit afgelopen semester te 

doen.)  

Veel leesplezier!!  
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SOS hoe overleef ik de herexamens 

Na zelf al een aantal herexamens achter de rug te 
hebben, zouden we onszelf nog geen expert noemen. 
Echter beschikken we over voldoende ervaring om een 
aantal handige tips voor jullie op te sommen. Voor 
professioneel advies kan je bij het FDO, monitoraat en de 
studentenpsychologen terecht.  
 
1. Wees eerlijk tegen jezelf.  
Zoek uit waar het exact is fout gegaan. Misschien heb je 
een verkeerde studiemethode gehanteerd of heb je er te 
weinig tijd ingestoken. Fouten maken is niet erg, zolang 
je er maar uit leert.  
 
2. Bepaal een strategie. 
Ga je alle herexamens meedoen, of kies je degene 
waarvan je denkt dat het haalbaar is om te slagen. Soms 
is het beter om voor minder vakken te slagen, dan voor 
alle vakken een tekort te hebben.  
 
3. Ga naar de feedbacksessies.  
Tijdens het uitzoeken waar je fouten liggen, kan het 
handig zijn om te weten of je voornamelijk kennis-, 
inzichts- of toepassingsvragen fout hebt. 
Vanzelfsprekend is dit belangrijk voor je studiemethode.  
 
4. Vraag raad aan het monitoraat.  
Het monitoraat voorziet online hulpmiddelen om 
zelfstandig op zoek te gaan naar jouw antwoorden. Je kan 
deze vinden op Ufora of de Facebookpagina van het 
FDO. Als je er echter niet alleen uitraakt, kan je hen 
gerust contacteren.  
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5. Geef jezelf de tijd om even te rusten.  
Pauze is belangrijk tussen het studeren door. Maar ook 
tussen examenperiodes. Het lijkt ons een slecht idee om 
fysiek en/of mentaal vermoeid aan een nieuwe 
examenperiode te beginnen. Zeker in tijden van corona. 
Dus spreek maar af met jouw vrienden (al dan niet 
online)! Geen inspiratie? Lees dan zeker verder voor een 
aantal geweldige ideeën.  
 
6. Leef gezond.  
Eet voedzaam, drink voldoende water (geen pintjes)  en 
beweeg. Ga eens een half uurtje sporten of maak een 
korte wandeling tijdens je pauze. Het kan helpen om even 
niet te denken aan je leerstof.  
 
7. Slaap voldoende.  
Een goede nachtrust en intellectuele prestaties gaan 
hand in hand. Het blijkt ook essentieel voor de algemene 
gemoedstoestand en motivatie. Uit onderzoek van de 
UGent in 2014 is gebleken dat studenten die tijdens de 
examenperiode 7 uur per nacht slapen in plaats van 6 uur, 
gemiddeld 1,7 punten meer behalen op 20. “Een goede 
nachtrust optimaliseert cognitieve prestaties op een 
directe manier: nieuwe kennis wordt tijdens de slaap 
geïntegreerd en verenigd met bestaande kennis.” 
Verklaren de onderzoekers.  
Interpreteer deze informatie niet verkeerd, er moet 
natuurlijk ook nog gestudeerd worden. Door enkel lang te 
slapen, zal je niet slagen ;) 
 
8. Gebruik de app Forest 
Bijna iedereen kent waarschijnlijk het probleem wel dat je 
aan het studeren bent, maar telkens naar je gsm wil 
grijpen. Met de app Forest is het de bedoeling dat je 
bomen plant, maar dit lukt alleen maar als je voor een 
bepaalde tijdsduur die je zelf kiest niet op je gsm zit, 
anders gaan de bomen dood. 
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9. Studeer buiten 
Iets wat toch positief is aan herexamens is dat ze in de 
zomer vallen en het dus waarschijnlijk goed weer zal zijn! 
Je hoeft je dus niet binnen op te sluiten zoals bij de 
kerstexamens maar kan de hele tijd van de buitenlucht 
genieten. Mooi meegenomen is dat je door te blokken een 
kleurtje krijgt ;). 
 
10. Studeer samen met vrienden   
Voor sommige mensen kan het helpen om met mensen 
rond zich te studeren. Je zal niet snel op je gsm kijken of 
met dingen beginnen prutsen, want je weet dat sommigen 
dit zullen zien. In de pauze kan je dan praten met elkaar, 
wat een veel leukere pauze is dan wat op je gsm scrollen! 
Blijf uiteraard wel in je bubbel. 
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Lockdown reclame 

Het is een vreemde periode voor iedereen. Reclame-makers 

maken er maar al te graag gebruik van om hierop in te spelen. 

Ze lieten hun creatieve zielen de vrije loop en maakten heel wat 

reclame die erg toepasbaar waren voor deze periode. Wij 

zetten de beste voorbeelden even op een rijtje. 

 

 



9 
 

 

‘Het vaccin van het moment… 2 

Coronas gekocht is 1 Mort Subite 

gratis.’ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Fnl%2Fpictogram%2Fgebogen-links-pijl-symbool%2F79918&psig=AOvVaw1Wrj7Asa7CHjOAhYuxV7pY&ust=1596388206968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjF0Na_-uoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Vakantie in eigen land doe je zo 

Deze zomer zijn heel wat plannen in het water gevallen door 

onze niet zo goede vriend, corona. Heel wat mensen 
kunnen niet meer op reis, of kiezen er zelf voor om thuis 
te blijven. Wij geven je enkele tips en de mooiste places 
to be this summer! 
 
Disclaimer: deze ideeën zijn onder voorbehoud 
naargelang de coronamaatregelen. 
 
1) Ga nog eens naar de dierentuin!  
Pairi Daiza is al meermaals verkozen tot beste dierenpark 
van Europa. Het is er dan ook echt mooi en geeft je de 
exotische sfeer die je deze zomer elders zal missen. Heb 
je geen zin om uren aan te schuiven om luie panda’s in 
een hoekje te zien zitten? Dan is de ZOO van Antwerpen 
ook een leuk alternatief. Indien je beschikt over een auto 
kan het ook altijd leuk zijn om naar de Beekse Bergen in 
Nederland te rijden. Dat is een safaripark, waar je met je 
eigen auto doorrijdt en heel dicht bij de dieren kunt 
komen, wat zorgt voor een unieke ervaring! 
 
2) De zee of de Ardennen zijn niet de meest originele 
ideeën om naartoe te gaan. Ga in plaats daarvan naar 
een van de vele natuurparken in België. We hebben er 
meer dan je denkt. Echte aanraders zijn de Kalmthoutse 
Heide en het Hallerbos voor de mooie natuur of de Lilse 
Bergen als je wat wilt chillen met je vrienden. Uiteraard 
kan je ook dicht bij onze campus naar Blaarmeersen 
gaan. 
 
3) Neem de trein naar enkele grote steden.  
Plan een tripje met je vriend(inn)en naar Brugge, 
Antwerpen, Leuven of Brussel, of waag het zelfs naar Luik 
en Namen te gaan. Met de trein geraak je als student 
overal in België spotgoedkoop en daar maken we veel te 
weinig gebruik van! 
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4) Hang het klein kind uit in een pretpark. 
Sinds kort zijn de pretparken weer open en voor velen 
onder ons is het ondertussen al heel lang geleden dat we 
daar naartoe zijn geweest. Bestel je tickets op voorhand 
online en geniet van de iets kortere wachtrijen voor elke 
attractie! 
 
5) Mis je de geliefde Overpoort iets te hard? Wij hebben 
het perfecte alternatief: discodansen op rolschaatsen!  
Ondanks de coronamaatregelen is dit nog steeds 
mogelijk en dit is de perfecte romantische date om met je 
lief te doen of om gezellig met je vrienden wat te dansen! 
 
6) Ook iets leuk om eens te bezoeken is een 
chocoladefabriek. 
Wij, Belgen, staan bekend om onze chocolade en daarom 
hebben we verschillende chocoladefabrieken over het 
hele land verspreid. Ook dit kan zowel leuk zijn om met je 
lief te doen, als met je vriendinnen! 
 
7) Kinepolis is ondertussen aan het touren met een 
gigantische drive-in cinema!  
Je betaalt hiervoor €25 per wagen, ongeacht het aantal 
inzittenden en hier kan je met je gezellige bubbel genieten 
van een film. Al heb je hier wel een auto voor nodig 
natuurlijk. 
 
8) Heb je het graag wat actiever? Ga indoor skydiven in 
Charleroi!  
Spanning en sensatie gegarandeerd! 
 
9) Blijf je liever in Gent? De geliefde Graslei is jammer 
genoeg de rest van de zomer geen optie meer. Wat je wel 
kan doen is op date gaan naar Ikea, waar je verstoppertje 
kan spelen en Zweedse balletjes kan eten! Ook kan je je 
in het Citadelpark neerzetten voor een gezellige picknick. 
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10) Natuurlijk kan je thuis ook een (coronaproof) feestje 
houden. Met het mooie weer kan je een paar mensen uit 
je bubbel uitnodigen en een barbeque geven. Achteraf 
kan iedereen dan blijven slapen in je tuin!  
 
11) Een ander leuk ideetje is een “glow in the dark 
minigolf”. 
Dit kan je doen met je gezin of andere personen uit je 
bubbel naar keuze. Plezier gegarandeerd en het geeft 
toch net die originele touch aan je minigolfavontuurtje. 
Tip: draag een witte T-shirt en eventueel wat fluo verf op 
je gezicht. 
 
12) Wat je nog kan doen in Gent is trampolinespringen in 
Jumpsky.  
Hier kan je pas echt het kleine kind in jezelf en 
nostalgische gevoelens naar boven laten komen. Probeer 
er wat nieuwe trucjes uit die je vroeger nooit kon op de 
trampoline (lees: salto,...). Lachen, gieren, brullen als je 
dan valt. 
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Waarom maken we dt-fouten? 

Iedereen maakt wel eens een dt-fout. Zelfs wij als Scriptoren 

betrappen onszelf er wel eens op, toch vinden sommigen het 

nodig om dit in de verf te zetten #guilty  

Wij vragen ons af hoe het komt dat er zoveel dt-fouten gemaakt 

worden. De regels zijn nochtans vrij simpel. Daarom vinden de 

meeste mensen het onaanvaardbaar als je die regels vergeet 

toe te passen. Hieronder vind je een handig schema voor 

degene die wat opfrissing kunnen gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echter is uit onderzoek gebleken dat er meer fouten gemaakt 

worden onder tijdsdruk zoals bij een Facebookgesprek. Het 

woordgeheugen roept dan de vaak voorkomende 

werkwoordvormen sneller op dan het werkgeheugen de 

spellingsregels die van toepassing zijn. Dus hoe meer het 

werkgeheugen belast wordt, hoe minder capaciteit er overblijft 

om de spellingsregels toe te passen. En zo ontstaan dt-fouten. 

Mensen maken ook meer fouten als ze te gefocust zijn op de 

tekstinhoud. 

Daarnaast is er een positieve correlatie tussen het aantal 

woorden tussen de homofone vorm en het onderwerp. Het 

vergt een te hoge belasting van het werkgeheugen en dat eist 

zijn tol. Dit betekent dat we de regels voor de 

werkwoordspelling bewust moeten oproepen, en dat ze dus niet 

geautomatiseerd zijn. 
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Test met deze quiz hoe goed jouw dt-kennis eigenlijk is. 

1. Het is gebeur_! 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

2. Ze heeft geen zin om nog langer te 

worden afgeblaf_. 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

3. Ik bel om te zeggen dat ik het hier niet 

gewoon wor_ zonder jou. 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

4. Waarom beantwoor_ je mijn berichten niet? 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

5. Als u geen landbouwactiviteiten meer 

uitoefent, vermel_ u dat op het formulier. 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

6. Zo zie je maar dat zo’n sappig nieuwtje zich heel 

snel versprei_. 

A. t 

B. d 

C. dt 
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7. Deze provider bie_ je de meeste voordelen. 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

8. Je ziet van ver dat niemand dat huis 

nog bewoon_. 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

9. Bie_ onmiddellijk je verontschuldigingen aan! 

A. t 

B. d 

C. dt 

 

10. Klee_ u zich hier maar even om 

A. t 

B. d 

C. dt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t  x      x   

d x  x x     x  

dt      x x x   x 
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Wie ben jij deze zomer? 
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Hoeveel weet jij nog over seks? 
 
Hoeveel weet jij nog na maanden in quarantaine te leven?  
Test eerst je kennis vooraleer je terug in actie komt. Een beetje 
opfrissing kan nooit kwaad.  

 
1. De gemiddelde duur van penetratieseks bij hetero’s is: 

 
a) 14 min 
b) 3 min  
c) 5 min 
d) 24 min  

2. Hoeveel procent van de vrouwen ejaculeert 
regelmatig in het echte leven?  

a) 42% 
b) 87% 
c) 15% 
d) 6% 

3. De kama sutra is een handleiding in de liefde 
geschreven in India:  

a) tussen 15de en 16de eeuw  
b) in de 19de eeuw  
c) tussen de 4de en 6de eeuw 
d) in de 10de eeuw  

4. Wat is GEEN standje?  

a) Schildpadje  
b) Cactus  
c) Honingpotje   
d) Hotdog 
e) Lepelrek  
f) Orchidee  
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5. Hoeveel procent van de mannen kijkt dagelijks naar 
porno?  

a) 52% 
b) 29% 
c) 6% 
d) 14% 

6. Hoe lang duurt het voor de gemiddelde vrouw om tot 
een orgasme te komen?  

 
a) 10 tot 20 min 
b) 3 tot 4 min  
c) 60 seconden  
d) 30 tot 40 minuten 

 
7. De clitoris kan groeien tot: 

 
a) 15 tot 16mm  
b) 2mm 
c) 6mm 
d) 9 tot 12mm 

 
8. ‘Double dutch’ betekent dat je:  

 
a) Twee condooms draagt. 
b) Seks hebt na het drinken van alcohol. 
c) Twee vormen van anticonceptie gebruikt  
d) Enkel aan orale seks doet. 

 
9. Het wereldrecord voor grootste gang bang staat op:  

 
a) 1 vrouw met 251 mannen in 10 uur 
b) 1 vrouw met 112 mannen in 7 uur  
c) 1 vrouw met 356 mannen in 24 uur 
d) 1 vrouw met 85 mannen in 3 uur 
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10. In de kama sutra staan zo’n … standjes of kunsten.  
a) 102 
b) 45 
c) 64 
d) 88 

 
 
Antwoorden 

 

1 2 3 4 5 

c d c b c 

6 7 8 9 10 

a d c  a  c 

 
 
0-3 punten: 
Oei, je bent veel vergeten afgelopen maanden of je had niet 
veel kennis om mee te starten. Leer eerst de theorie grondig 
vooraleer je je aan de praktijk waagt.  
 
4-7 punten:  
Jouw score is niet slecht, maar kan beter. Hoogstwaarschijnlijk 
gaan jouw bedpartners je niet afkeuren, maar ze zullen ook niet 
positief over jou praten. Het is gewoon standaard. Onze raad is 
om jouw skills in de praktijk uit te breiden.  
 
8-10 punten:  
Misschien moet je even evalueren of je niet té veel ervaring 
hebt opgedaan afgelopen jaren. Probeer de seksdetox van de 
quarantaine door te zetten in het normale leven.  
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Inspiratie babynamen 
 
Dankzij de quarantaine zijn sommige koppeltjes wat 
dichter bij elkaar gekropen tussen de lakens. En om 
verwekt te worden in zo’n abnormale omstandigheden, 
verdienen deze baby’s ook een bijzondere naam. Wij 
geven alvast onze voorkeur mee.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eternity 
My-Angel  
She-Finall 
Jean-Gennathalia 
Qut  
Vegas  
Mensje 
Godiswithme 
Amy- star 

Annejanke  

Jonkvrouw 

My-Lady 

Lupine  

Wiet 

Dageraad 

Fanta 

Moon Unit 

ABCDE 

Baby Girl 

Lihburteee 

Queeth 

Cash Money 
 

 

Huckleberry 
Piet-Hein 
Heavenly-Eden 
Django 
Goud 
Loezer  
Wiktoria 

Nacho 

Papa-Kofi 

Vos-Joris 

Godson 

Lord-Seven-Angel 

Loezer 

Broer-Jan 

Guy 

Zaad 

Robocop 

Twelver 

Howdy 

John John John 

Fellony 

Pilot Inspektor 

https://www.ikbenzwanger.com/betekenisbabynaam.php?myName=Wiktoria
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Beach life hacks 
 

Vakantie in eigen land betekent voor velen naar de kust 
gaan. Of je nu een weekje gaat of een dag, deze tips 
zullen zeker van pas komen.  
 
 

• Scrub de dode huidcellen de dag ervoor je 
lichaam. Zo zal je langer jouw gebruinde kleurtje 
behouden.  

• Bescherm je voor de zon. Dit betekent elke twee 
uur zonnecrème smeren, hoofddeksels dragen en 
een zonnebril opzetten. Al zet je deze zonnebril 
best af en toe eens af als je niet wilt dat hij er in 
gebruind staat (ik spreek uit ervaring).  Niemand 
wil terug komen van het strand als een kreeftje.  

• Gebruik babypoeder om het zand makkelijker van 
je voeten te krijgen.  

• Aan de kust zijn  heel wat redders jobstudenten. 
Plaats jouw hand doek in de buurt van een 
reddingspost en misschien spot jij wel een knappe 
redder.  

• Vul je drink bus voor de helft met water en leg 
deze horizontaal in de diepvries zodat het ijs 
wordt. Daarna vul je de rest op met gewoon water. 
Hierdoor heb je de hele dag een verfrissend 
drankje bij.  

• Stop je ketting door een rietje, zodat het niet in de 
knoop raakt. 
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Beste zomermemes 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

 
 



24 
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VPPKokerellen  
 

 
Bananenijs sandwiches  
Voorbereiding: 15 min  
Bakken: 12 min  
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 
Aantal porties: 4  
Glutenvrij en veggie  
 
Ingrediënten: 
Koekjes 

o 200g pindakaas (met of zonder brokjes) 
o 175g ruwe rietsuiker 
o 75g donkere chocolade (gesneden in stukjes) 
o snufje zout  
o 1 groot ei  

Ijscrème  
o 3 bananen (gesneden en bevroren) 
o 2 el. crème fraîche 
o 1 zakje vanille suiker  

 
Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven op 180°C.  
2. Meng de pindakaas, rietsuiker, zout en 

chocoladestukjes samen in een kom met een houten 
lepel.  

3. Voeg daarna het ei toe en meng tot het deeg gevormd 
is.  

4. Verdeel het deeg in hoopjes ter grootte van een 
kerstomaat en leg deze op een bakplaat met 
bakpapier.  

5. Plet de deeghoopjes met een vork tot de gewenste 
dikte.  

6. Bak de koekjes voor 12 minuten op 180°C. Controleer 
regelmatig tot ze een goudbruine rand hebben.  

7. Laat de koekjes afkoelen.  
8. Meng de bananen, crème fraîche en vanillesuiker in 

een blender tot het de gewenste textuur aanneemt.  
9. Tot slot leg je een bolletje ijscrème tussen twee 

koekjes. Ziezo het perfecte dessert voor de warme 
zomeravonden.  
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Zomerse cocktails 
 

In een ideale wereld zaten we nu met een cocktail in onze hand 
op een tropisch strand te zonnen. Helaas zijn deze plannen 
gewijzigd. Maar dat wil niet zeggen dat we in onze achtertuin 
geen cocktails meer kunnen drinken. Wij sommen alvast onze 
favoriete drankjes voor jullie op.  
 
Jill - witte sangria 
Dit is een typisch Portugese sangria. Ongetwijfeld de beste 
sangria die er bestaat. Je zal nooit meer de kant-en-klare 
sangria van Albert Heijn willen drinken nadat je deze hebt 
uitgeprobeerd.  
 
Aantal: 4 personen 
Bereidingstijd: 5 à 10 min 
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk  
 
Ingrediënten:  

o 750ml witte wijn (fruitig) 
o 500ml Canada Dry of 7UP 
o 1 citroen - 1 sinaasappel 
o 15-tal muntblaadjes 
o 1 kaneelstokje 
o 2 el. Rietsuiker 
o IJsblokjes  

 
Bereidingswijze:  

1. Snij de citroen en sinaasappel in schijfjes, en doe ze in 
een grote kan. Je kan uiteraard nog andere fruitsoorten 
toevoegen naar keuze. Enkele opties zijn aardbeien, 
blauwe bessen, appel, ananas, limoen ... 

2. Voeg de muntblaadjes en rietsuiker toe. Stamp aan 
zodat alle smaken vrijkomen.  

3. Voeg de ijsblokjes en een kaneelstokje toe.  
4. Giet er de witte wijn en de frisdrank over.  
5. Roer niet te veel, anders gaat er te veel bruis uit.  
6. Serveer in een leuk cocktailglas 
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Mabel - Aunt Roberta  
Er wordt gezegd dat dit de sterkste cocktail is die bestaat, de 
ingrediënten bestaan dan ook alleen maar uit alcoholische 
dranken. Hou het bij deze cocktail dus zeker maar bij enkele 
glaasjes ;).  
 
Aantal: 4 personen 
Bereidingstijd: 2 à 5 min 
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk  
 
Ingrediënten: 

o 15cl gin 
o 15cl wodka  
o 15cl brandy  
o 15cl blackberry liquor  
o 10cl absynthe  
o IJsblokjes 

 
Bereidingswijze:  

1. Vul een kan met ijs. 
2. Voeg de gin, wodka, brany, blackberry liquor en 

absynthe toe.  
3. Roer goed. 
4. Serveer in een cocktailglas. 
5. Indien gewenst, kan je decoratie toevoegen (bv. een 

aardbei of suiker op de rand van je glas…) 
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Phara -  Tequila Sunrise 
Een echte klassieker, maar ook mijn all time favourite door het 
effect van de gelaagde kleuren en de zoete smaak. De naam is 
dan ook afkomstig van de kleur, omdat het drankje de geel-
oranje kleuren van een zonsopgang heeft. 

 
Aantal: 4 personen 
Bereidingstijd: 2 à 5min 
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 
 
Ingrediënten: 

o 15cl tequila 
o 80cl sinaasappelsap 
o 4cl grenadine 
o Een schijfje fruit naar keuze 
o IJsblokjes 

 
Bereidingswijze: 

1. Doe ongeveer twee ijsblokjes in elk glas en giet er de 
tequila over. 

2. Giet er de sinaasappelsap en vervolgens de grenadine 
over. Je mag absoluut niet roeren. De grenadine zal nu 
langzaam naar de bodem zakken. 

3. Afwerken kan je door je glas te versieren met een 
schijfje sinaasappel, limoen, ananas of zelfs een kers. 
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Quote van de dag: 
”met Jannes erbij kunt ge geen plezier hebben”  

- Duncan, nadat hij een pintje te veel op 
had en weer niet van de schachten kon 
blijven.  

 

”Ik doe het al 10 jaar op mezelf, dus hij moet het ook maar 
kunnen he”  

- Anoniempje (over mannen die vrouwen niet 

kunnen laten klaarkomen) 
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Woord van de maand 

 
 
 
 

 

Coronacoaster 
 

Zelfstandig naamwoord 

______________________________________ 

 

De emotionele hoogte- en dieptepunten van een 

pandemie. De ene moment hou je van jouw bubbel, 

volg je online workouts, bak je bananenbrood en maak 

je lange wandelingen. Om dan plots mental 

breakdowns te krijgen, gin te drinken als ontbijt en 

mensen te missen die je niet eens leuk vindt. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F780811654118631087%2F&psig=AOvVaw0BNRGTb-_TAFAf6j0-qbw-&ust=1596469688727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2uJjv_OoCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F780811654118631087%2F&psig=AOvVaw0BNRGTb-_TAFAf6j0-qbw-&ust=1596469688727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2uJjv_OoCFQAAAAAdAAAAABAI


31 
 

Horoscoop 

Ram (22 maart – 20 april) 

Jij bent erg teleurgesteld dat de zomer 

niet wordt wat je gedacht had door 

corona. Je wilde graag een grote reis 

maken en met veel vrienden afspreken, 

maar dit is in het water gevallen. Toch 

probeer je er het beste van te maken met 

je bubbel!  

Stier (21 april – 21 mei) 

Door de lockdown was je nogal down 

waardoor je examens minder goed waren 

dan normaal. Hierdoor heb je flink wat 

herexamens, maar je bent vastberaden 

om er nu wel door te zijn! 

Tweelingen (22 mei – 21 juni)  

Jij heb niet zo heel veel gemerkt van het 

hele lockdown-gebeuren. Jij bent altijd 

al wat meer op jezelf geweest dus heb je 

er geen last van om enkel te kunnen 

afspreken met je bubbel. Je hebt ook 

geen verschil gezien in jouw punten in 

vergelijking met andere examenperiodes. 
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Kreeft (22 juni – 23 juli) 

Jij begint het hele corona-gedoe flink beu 

te worden. Je kan niet wachten om weer 

naar festivals, concerten, fuiven… te gaan. 

Soms ben je het zo beu dat je eraan denkt 

om de maatregelen te schenden, maar uiteindelijk doe je 

dat nooit.  

Leeuw (24 juli – 23 augustus) 

Jij doet niets liever dan met je vrienden gaan 

feesten, maar dit kan nu allemaal niet meer. 

Veel van je vrienden durven nu en dan wel 

eens een feestje te houden met meer mensen 

dan eigenlijk mag. De verleiding om naar deze 

feestjes te gaan is dan ook erg groot voor jou.  

Maagd (24 augustus – 23 september) 

Jij blijft altijd helemaal up-to-date met 

het laatste nieuws rond corona. Je wil 

er zeker van zijn dat je geen regels 

overtreedt. Het laatste wat jij wil is 

iemand besmetten.  
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Weegschaal (24 september – 23 oktober) 

Jij bent erg bang om besmet te geraken 

met corona en houd je dan ook strikt aan 

de maatregels. Sommige dingen die mogen, 

weiger je zelfs te doen. Met vrienden 

spreek je niet af, overal draag je een 

mondmasker,… 

Schorpioen (24 oktober – 22 november) 

Jouw vrienden houden vaak 

lockdownfeestjes en hier word jij heel erg 

boos van. Je probeert ze te overtuigen om 

hiermee te stoppen, maar dit lijkt niet te 

werken. Het stelt je erg teleur dat je vrienden 

zoiets onverantwoord doen. 

Boogschutter (23 november – 22 december) 

Ondanks het feit dat je niet heel veel vrienden kan zien 

door corona, maak je er het beste van. Je beseft dat 

als je pessimistisch blijft denken, je 

helemaal in de put terecht zal komen. Je 

probeert er dan ook zo veel mogelijk van te 

genieten als je je vrienden van je bubbel 

ziet.  
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Steenbok (23 december – 20 januari) 

Je hebt dit jaar heel goede punten 

behaalt en hebt dan ook geen 

herexamens. Dit bekent dat je een 

zorgeloze zomer tegemoet komt, maar je 

weet niet goed wat je allemaal kunt doen om deze tijd 

op te vullen. Door de coronamaatregelen zijn er 

namelijk veel dingen die je niet meer kunt doen. 

 

Waterman (21 januari – 18 februari) 

 Door de lockdown waren je punten niet zo 

goed en heb je redelijk wat herexamens. Je 

vreest dat je punten in augustus weer niet 

goed zullen zijn en dat je je jaar opnieuw zal 

moeten doen.  

Vissen (19 februari – 20 maart)  

Jij vindt de lockdown stiekem best wel 

fijn. Je kan de hele dag Netflix kijken en 

moet niet naar tal van evenementen gaan. 

Vroeger verzon je nu en dan een excuus 

om niet naar een feestje te moeten gaan, 

maar dat is nu niet meer nodig.  

 



35 
 

Dilemma op Dinsdag 
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Woordzoeker 
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