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Liefste studenten van de FPPW, 
 
De examens zijn in zicht en nu is het wel echt tijd om eens 
achter onze bureau te kruipen. Wie had net zoals ik 
gedacht dat we nu toch wel van Corona zouden af zijn? 
Jammer genoeg gaan de cijfers omhoog en worden de 
regels en de maatregelen strenger.. dus ook voor ons. De 
meeste van onze activiteiten gaan jammer genoeg niet 
meer door. Maar bekijk het positief, je kan je nu dubbel 
zo hard smijten voor die examens zodat we in het 2e 
semester zorgeloos terug van de grond kunnen gaan! En 
we hebben toch wel 8 weken alles van onszelf kunnen 
geven eh! 
Laat je niet te veel beïnvloeden door al het slechte nieuws 
van tegenwoordig want kerst en nieuw komen er aan, 
wat toch een van de mooiste periodes van het jaar horen 
te zijn. 
Hebben jullie je 
cadeautjes al gekocht? 
Het gourmet toestel al 
van onder het stof 
gehaald? En nog 
belangrijker: staat de 
cava al koud? Ik heb 
gehoord dat er een 
promo is in Colruyt op 
Grand Baron, ‘t schijnt 
dat dat niet slecht is "#$%. 
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Nu onze kerstmarkt niet meer kan doorgaan (en ik me dus 
ook niet meer kan verkleden als kerstman &'(), hoop ik 
stiekem toch op een witte kerst waar we allemaal warm 
achter onze bureau met een chocoretto kunnen zitten. 
VPPK gaat even in een kleine winterslaap zodat we er in 
het 2e semester opnieuw staan met tal van leuke 
activiteiten voor jullie! Ik zou die lustrumweek toch al in 
mijn agenda schrijven als ik jullie was.. 
Als laatste wil ik afsluiten met jullie heel veel succes te 
wensen voor de examens! Ik wens jullie in het nieuwe 
jaar, een jaar vol plezier, goeie puntjes en een goede 
gezondheid. En wie weet, misschien eens een lief! Zo kan 
je op de vraag van de tantes en nonkels bij kerst en nieuw 
of je al een lief hebt eens “ja!” antwoorden. Maar het 
belangrijkste: eens een jaar zonder corona.  
Tot op de faculteit, in de bib en wie weet in flanders expo! 
 
 
Winterse groetjes, 
Thibaud Claeys 
Jullie vice  
xxx 
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Liefste FPPW’ers, 
 
Wij zijn Mabel en Julie-Pascale, de scriptoren voor het 
academiejaar 2021-2022! Komend jaar voorzien wij jullie 
van voldoende leuk leesvoer!  

 
’t Paperke is een 
faculteitstijdsschrift dat we 
maandelijks uitbrengen. Jullie 
kunnen ons tijdsschrift vinden aan 
de ingangen van de auditoria. 
Daarnaast zijn we ook steeds 

online te vinden op de website van VPPK en op de 
Facebookpagina van ’t Paperke.  
 
Dit is onze wintereditie van het 
Paperke. We hopen dat jullie een 
fijne eindejaarsperiode tegemoet 
gaan en willen jullie heel veel 
succes met de examens wensen! 
Hopelijk is dit Paperke een leuke blokpauze voor jullie!  
 
Dit jaar willen we opnieuw inzetten op meer interactie 
met jullie! Wil je je eigen meme of artikel zien 
verschijnen in ’t Paperke? Aarzel dan zeker niet om een 
mailtje te sturen naar scriptor@vppk.be.  
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