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Gegroet allerliefste lezer van mijn voorwoord! 
 
Wat zijn de voorbije weken voorbijgevlogen! Waar we 
normaliter enkele ricard’kes zouden drinken op het terras 
van de Yucca en enkele zwoele zomeravonden zouden 
beleven in de Pi, zijn deze de afgelopen weken vervangen 
geweest door zelf-geïmproviseerde samenkomsten 
omgeving Sint-Pietersplein en Coupure. Of ik er daardoor 
minder van genoten heb? Absoluut niet, amai. Ik ben er dit 
jaar dan ook 100% van overtuigd dat je nooit vroeg genoeg 
kan beginnen met werken aan dat zomerkleurtje.  
Als je ergens een stel blote benen spot, kom eens hallo 
zeggen hé.  
 
Ik kan niet voor jullie spreken, 
maar het doet mij enorm veel 
deugd om weer zoveel volk in 
Gent te zien. Heerlijk hoe 
iedereen op zijn gemak eentje 
kan drinken met een paar 
vrienden, buiten en op een 
afstandje weliswaar. Ik was bijna 
vergeten hoeveel studenten er wel niet in Gent 
rondlopen! Nu we weer met 10 mensen buiten mogen 
zitten, merk ik echt hoe iedereen herleeft. Geef toe, ik was 
toch niet de enige die hier echt naar snakte?  
 



Ik had vorig voorwoord beloofd jullie op de hoogte te 
houden over wie mij in de bloemetjes zou gezet hebben 
op Valentijn. Omdat ik gewoon WEET dat jullie zó 
benieuwd zijn naar wat de huidige stand van zaken is in 
mijn liefdesleven, geef ik jullie met alle plezier een kleine 
update. Alhoewel ja, veel updaten moet ik niet doen, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Stel dat je plots de 
onweerstaanbare drang zou gekregen hebben om hier 
verandering in te brengen, weet je me te vinden hé (vice-
praeses@vppk.be).  
 
Trouwens, dit Paperke is speciaal ter ere van onze geliefde 
FPPW in het leven geroepen. Je weet wel, dat oranje 
gebouw vol met glazen deuren? Waar we normaal de 
faculteit omtoveren in een plek met springkastelen, gratis 
koffiekoeken,… doen we nu een -you guessed it- online 
alternatief. I know, heel spannend klinkt het niet. Maar 
neem het nu maar van mij aan dat het leuk wordt! Stay 
tuned via facebook, as always <3 
 
Bon, tijd dat ik het woord weer doorgeef aan onze 
fantastische scriptoren. Ik hoop dat ik de lat niet te hoog 
gelegd heb met dit ongelooflijk kwaliteitsvolle voorwoord.  
 
Hopelijk tot snel! 
Jullie Vice, Anouk Vercruysse 

 
  



 
 
Beste psychologen, pedagogen en sympathisanten 
 
Helaas kan ons voorwoord niet 
tippen aan dat van onze Vice, 
maar ja c'est la vie. Deze editie 
staat dus volledig in het teken van 
onze geliefde faculteit. Ondanks 
dat de FPPWeek niet in zijn volle 
glorie kan doorgaan, vonden wij 
het niet meer dan gepast om een 
volledige editie te schrijven ter ere van de FPPW.  
 

‘t Paperke is ons faculteitstijdschrift 
dat we maandelijks uitbrengen. 
Papieren versies vinden jullie aan 
de ingang van auditorium 2 en de 
hoofdingang van de FPPW. Ook 
posten we de online versie op onze 
Facebookpagina ‘t Paperke en op 
de website van de VPPK.  

Sinds dit jaar willen wij jullie als student meer betrekken! 
Indien je graag jouw artikel of meme ziet verschijnen in ‘t 
Paperke, mag je deze gerust mailen naar 
scriptor@vppk.be. Wij behouden ons echter het recht om 
eventuele inzendingen niet te publiceren.  

Veel leesplezier 

Scriptor 2020-2021 
Jill & Mabel  
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