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Dag beste lezers, 

 

Hopelijk hebben jullie 

genoten van de 

Paasbrunch met de familie 

want de paasvakantie is 

voorbij en het is terug tijd 

om erin te vliegen! Nu 

onze lustrumweek achter 

de rug is hebben we nog 

vijf weken voor jullie in 

petto die zeker niet van de minste zijn. Terwijl ik dit schrijf 

zijn de bestuursverkiezingen voor het praesidium van 

2022-2023 volop aan de gang en gaan jullie 

hoogstwaarschijnlijk de uitslag al weten. Maar deze week 

starten de verkiezingen voor de rest van het praesidium 

dus check zeker onze post op facebook hoe en wanneer 

je kan stemmen. 

Na twee jaar afwezig te zijn is het galabal der psychologen 

en pedagogen terug! Vrijdag trekken we allemaal in onze 

mooiste outfit naar de Oude Vismijn en drinken we een 

glaasje cava (of twee). Hopelijk wordt het een galabal om 

nooit meer te vergeten! Met de praesidiumverkiezingen 

in zicht, zit mijn VPPK-carrière er bijna op… Na vier enorm 

toffe jaren is het tijd om de fakkel door te geven aan de 

volgende generatie. Dat wil dus ook zeggen dat dit 

jammer genoeg mijn laatste voorwoord zal zijn. 
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Terug naar leuker nieuws, het zonnetje begint er door te 

komen dus die terrasjes kunnen weer ingepalmd worden! 

Beginnend met deze woensdag de legendarische 12 uren 

loop! Een dag vol sport, sfeer en mening alcoholische 

consumpties. Iedereen mag meelopen met ons dus voel 

je geroepen om een rondje te komen lopen voor VPPK. 

Het is een toertje rond een Sint-Pietersplein dus geen 

zorgen mochten jullie denken dat je rond de 

watersportbaan moet lopen. 

 

Om af te sluiten wil ik jullie heel veel succes wensen met 

de komende examens! Na een semester waar corona 

(eindelijk) amper in voorkwam hoop ik oprecht dat 

iedereen zich enorm heeft geamuseerd en de afgelopen 

twee jaar toch efkes heeft kunnen vergeten. Dankuwel 

aan iedereen die maand na maand mijn voorwoord en 

het paperke heeft gelezen! 

En dan nog een kleine shout-out naar het praesidium van 

dit jaar: dat ze een heel jaar lang alles gegeven hebben en 

dat het een voor een schatjes zijn. 

Ik hoop jullie nog heel veel op alle VPPK-activiteiten te 

zien en dat we ons samen nog heel veel mogen 

amuseren! 

 

Allerlaatste groetjes, vice out 

Thibaud Claeys 

Vice-praeses 2021-2022 
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Liefste FPPW’ers, 

 

Wij zijn Julie-Pascale en Lara, de 

scriptoren voor het academiejaar 

2021-2022! Dit jaar voorzien we 

jullie van voldoende 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 gloednieuwe editie voor 

jullie: het Lentepaperke. Geniet van 

het zonnetje met dit Paperke in je 

hand. En misschien wel een van de 

lekkere cocktails uit deze editie?   

 

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. We behouden ons wel het recht 

om eventuele inzendingen niet te publiceren.  
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Artikel LBGT   
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Horoscoop  
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