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Hey hey vakantiegangers, 
 
Wij zijn Bram Teuwen en Melissa Mertens, de
Praeses en Vice-Praeses van komend
academiejaar. Samen met ons praesidium gaan
we er ook dit jaar een onvergetelijk studentenjaar
van maken. Dit gaan we doen door een
gigantisch aanbod aan activiteiten aan te bieden
waar jij altijd aan kunt deelnemen. Dit gaat dan
van vooruitfuiven, galabals, sportwedstrijden,
spagettiavonden tot een open mic avond, een
geweldige skireis en zo voort, voor ieder wat wils
dus. 
 
Examens zijn ondertussen ook al even achter de
rug en we wensen iedereen super goeie puntjes
toe. Indien dit niet het geval is zijn er nog steeds
de herexamens. Want geef nu zelf toe, 
herexamens behoren tot de full student
experience. 
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Misschien zijn jullie wel op vakantie geweest of heb
je het uitgezweet in ons eigen landje. Hier was het
namelijk ook goed vakantieweer met de 38°C. En
konden we je misschien spotten op de Gentse
feesten? 
Ik hoop dat jullie tijdens de vakantie allemaal een
glimp van deze mooie periode hebben mogen
opvangen of voor de echten de volledige 10 dagen
(of onze magen en levers hier nog van recupereren
is nog maar de vraag). 

Nu deze erop zitten, wordt het misschien tijd om
stilaan terug aan werken of studeren te denken
(wenen). 
Sleur jezelf en je vrienden er even door want we
hopen iedereen eind september terug te mogen
verwelkomen op al onze activiteiten. Ik beloof het je,
het wordt de moeite waard! 
 
We hebben er alvast
super mega veel zin in 
Xxx
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Dag lieve lezers van ons Vakantiepaperke 

Wij zijn Jade (LJ voor de vrienden) en Amy, de nieuwe scriptoren
voor het volgend academiejaar 2022-2023. Wij hebben er alvast
kei veel zin in en hopen jullie dit jaar veel lees plezier te brengen!

Voor de nieuwelingen onder ons, wat is dat nu precies ‘t Paperke?
't Paperke is ons faculteitstijdschrift waar er elke maand
verschillende artikels, sudoku’s, horoscopen, kleurplaten en
zoveel meer in tevoorschijn komen. Je kunt deze altijd online
vinden of op de faculteit.

Deze editie is niet zomaar een Paperke maar ‘t Vakantiepaperke!
Misschien wel het Paperke waar de meesten op hebben gewacht.
Het staat vol met leuke tips en tricks, leuke bezigheden voor
tijdens de herexamens en de uitslag 
van de VPPK Awards! Samen met onze 
pro scriptor Julie-Pascale hebben we 
aan deze editie gewerkt.

Hopelijk zien we jullie vanaf 
september op onze leuke 
kringavonden en andere activiteiten!  

Veel leesplezier!
xoxo
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info@bijles-statistiek.be
www.bijles-statistiek.be

Bijles statistiek nodig?



De ethymologie van het woord
'zomer'

Zon, zee, strand, warmte ... allemaal woorden
die je aan de zomer doen denken. Maar waar
komt dat woord zomer nu eigenlijk vandaan?

Het woord zomer is een zelfstandig
naamwoord. Het is de jaargetijde tussen de
lente en de herfst. De 
herkomst ervan kunnen we 
terugvinden bij het 
Oudindische woord voor 
jaargetijde/jaar: sama.

Het Nederlands maakt 
deel uit van een taalfamilie. Het is een 
Germaanse taal. Deze maakt op
zijn beurt weer deel uit van een grotere 
overkoepelende taalfamilie: het 
Indo-Europees. De Indo-Europeanen werkten
met twee seizoenen, de winter en zomer. 
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Aangezien het Nederlands voortvloeide uit
deze vooroudertaal vind je een grote
gelijkenis en verwantschap met andere Indo-
Europese talen voor het woord 'zomer'. De
verwantschappen zijn het grootst met andere
Germaanse talen zoals het Duits en het
Engels. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Somer (Duits), summer (Engels), sam
(Oudiers) en am (Armeens).

Het Vroegmiddelnederlands
woordenboek (VMNW) 
vermeldt zomer voor het 
eerst in 1236 en 1237: 
'in den somer' (in de zomer) en 
'eist te somere eist te wintere'
(hetzij in de zomer hetzij in de winter).

Ziezo wij gaan alvast genieten van onze 
zomer. Hopelijk jullie ook!!!
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WINNAARS
Knapste VPPK’er (vrouw)
Knapste VPPK’er (man)
Grootste commi crush
Grootste vrouwenloper 
Grootste mannenzot

Enthousiastste schacht
De meest farse schacht
Beste ouder voor Pouncy
Domste schacht

Muilboomkoning
Muilboomkoningin
Meest geëngageerde commi
Meest geëngageerde pro
Leukste koppel

Ligt na 1 pintje op de grond
Grootste zwijn van het jaar
Meeste flessen cava gezopen op de
Lustrumreceptie
Leukste VPPK activiteit

Amy Dubois
Thibaud Claeys
Aaron Braeckman 
Bram Teuwen
Leto Caris

Leto Caris
Arthur Verschuere
Zwieber Lapin
Elke schacht

Bram Teuwen
Jolien De Bock
Fien Hermans
Björn Boon
Anouk Vercruysse &
Thibaud Claeys

Alexia De Paepe
Ymke Verduyn
Alexia De Paepe

De Vooruitfuiven

10



Leukste cantusliedje
Wie kreeg het meest de
fundihoed 
Grootste babbelaar op
cantussen
Wie heeft het einde van de
cantussen nooit gezien 
Beste cantusstrafje

Beste midnight snack
Beste overpoort Café
Beste katermiddel

Most fashionable VPPK’er
Beste twerker 
Grappigste VPPK’er
Meest sportieve VPPK’er
Mooiste snor
Slechtste zuiper
Grootste afknapper

Leukste vak
Knapste prof

The wild rover
Björn Boon/ 
Bram Teuwen
Irene Huisman

Emilie Charlier

Fire in the hole

€1 pizza slice
Delta 
Aquarius

Andres Van De Walle
Eline Fabris
Sigurd Vanwalleghem 
Sam Lambin 
Tristan Janssens
Alexia De Paepe
Wanneer iemand met
iedereen bezig is

Bestaat dit?
Jan De Neve
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Heyhoi, ik ben Gaëlle 1 van de drie Pr-intern girls van dit jaar. 
Ik mag jullie meenemen in een dag van mijn zomervakantie. Dit
dagboek neemt jullie mee naar het verre Kroatië op
scoutskamp. Ikzelf ging mee als fourage met de gidsen van
Goedele uit Aalst. Na een heel rustige vlucht en twee dagen
vertoeven in Reykjavik was het tijd om onze tocht op dag drie
verder te zetten naar de Plitvice meren. Deze meren worden
omschreven als een topattractie en niet te missen als je Kroatië
bezoekt (er zijn dan ook wel 90 (!) watervallen). Door een foute
datum op onze bestelde tickets voor de bus (oeps foutje), werd
de dag gestart in lichte chaos. Al bij al viel de schade nog mee
aangezien we twee latere bussen konden nemen en toch nog
toekwamen aan de camping  diezelfde avond. Onze tussenstop
lag nu in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, waar we veel
armoede, monumenten en plaatselijke muzikanten zagen. Na
deze tussenstop volgde de tweede busrit richting de camping
waar we overnachten om morgen een hele dag de pracht en
praal van de meren te verkennen. Gelukkig zet de lieve
buschauffeur ons af aan de camping, dat bespaarde ons een
wandeltocht van 2 en een half uur met die zware trekrugzak
(m’n rug moet er nog wat aan wennen). De tenten opzetten ging
al bij al vrij vlot. We maakten ons klaar voor de nacht na een
lange dag vol reizen en kropen lekker dicht tegen elkaar aan en
voor we het wisten waren we in dromenland. 

A DAY IN THE LIFE OFA DAY IN THE LIFE OFA DAY IN THE LIFE OF
GAËLLE HOVIELE (PR-INTERN)GAËLLE HOVIELE (PR-INTERN)GAËLLE HOVIELE (PR-INTERN)   

Hier een prachtige foto
van de Plitvice meren die
we ondanks wat
problemen toch hebben
kunnen bewonderen :). 
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MemesMemesMemes
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1) Maak een goede planning
Breng er een goede structuur in zodat je
zeker genoeg afwisseling hebt tussen
studeren en ontspannen. Probeer
realistisch te zijn. Op sommige dagen zal
het studeren vlotjes gaan terwijl op
andere dagen wat minder. Houd hier zeker
ook rekening mee.

2) Neem genoeg pauzes
Het is super belangrijk dat je niet een hele
dag achter je bureau zit. Bel een vriend of
vriendin op en maak samen een
wandelingetje als ontspanning.

Survival kit herexamens
Heb je een herexamen? Don't worry het
overkomt de beste onder ons. Tuurlijk is
het niet fijn om tijdens de mooie
zomermaanden te moeten blokken, maar
met deze tips geraak je er wel
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3) Zorg voor een goed ritme
Kruip 's avonds op tijd in je bed zodat je
voldoende slaap hebt om er de volgende
dag terug aan te beginnen. Probeer om op
vaste tijdstippen te studeren.

4) Drink genoeg water
Het is al super belangrijk om tijdens dit
dorstige weer genoeg water te drinken,
maar water zorgt er ook voor dat je genoeg
energie hebt om te studeren. Van
uitdroging word je nl. vermoeid.

5) Eet gezonde snackjes
Een kommetje fruit of een bord groenten
smaakt altijd. Grijp vooral naar 'brain
food'.

HEEL VEEL SUCCES MET
JULLIE HEREXAMENS!!!
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Zomerplaylist 

Ideaal voor autoritjes

SciptorApproved
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Fes tivalFes tival
MM      U STU ST        HAHA    V E SV E S

Zonnecrème is je beste vriend.
Vergeet je niet genoeg in te
smeren, zeker als je lang op een
open veld in de zon moet staan.

Neem een drinkfles mee. Festivals
zijn verplicht om standjes met
gratis drinkwater te voorzien. Neem
een drinkfles mee om ze op te
vullen. Het is super belangrijk om
genoeg water te drinken.

Een fanny pack is super
handig om vanalles in kwijt
te geraken: snackjes, tube
zonnecrème, zonnebril, ... 
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Als je een hele dag in de
volle zon moet staan, is een
pet zeker niet te missen.
#nee_tegen_een_zonneslag

Het is super leuk om alle
concerten te filmen als
herinnering voor later.
Neem dus ook zeker je
power bank mee zodat je
alles kan filmen. Het kan gebeuren

dat je je opeens
flauw begint te
voelen. Met een
druivensuikertje
voel je je weer op
en top.

Je gaat een hele dag
rechtstaan en dansen.
Draag zeker een stevig
paar schoenen om je
arme voeten wat te
sparen.
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VPPKOKERELLEN 
Cocktail: Sangria voor 4 personen
Ingrediënten:

-30 cl witte wijn
-40 cl appelsap

-2,4 cl cointreau
(optioneel)

-200g gesneden
aardbeien

-80g gehalveerde
druiven

-100g bosbessen
-handje muntblaadjes

Bereiding:
Schenk 30 cl witte

gekoelde wijn samen met
40cl appelsap en 2,4 cl
Cointreau in een grote

bokaal. Voeg 200g
gesneden aardbeien, 80g

gehalveerde druiven, 100g
bosbessen en een

handvol blaadjes munt
toe. Serveer ijskoud. 
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Cocktail: Tequila Sunrise 
Ingrediënten:
- 5cl tequila

-1 sneetje
sinaasappel

-15 cl sinaasappelsap
-Scheut grenadine

-Cocktailkers
-Ijsblokjes

Bereiding:
Doe 4 of 5 ijsblokjes in het

longdrinkglas en voeg de tequila
en het sinaasappelsap toe. Roer

goed om met de barlepel, schenk
er dan de grenadine in en wacht

tot die naar de bodem is
gezonken. Werk af met het
schijfje sinaasappel en het

cocktailkersje.
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Ingrediënten: 
-2 tortilla wraps
-85g roomkaas

-halve rode paprika (reepjes)
-halve gele paprika (reepjes)

-halve wortel (reepjes)
-75g rode kool

-70g kip (reepjes) (optioneel)
-kleine ui

-dille, peper, zout, peterselie,
lookpoeder

Rainbow pinwheel
Bereiding:

Meng de roomkaas met de
kruiden en versneden ui.
Spreid de roomkaas over

de wraps en leg er de
groentjes en kip op. Rol de

tortilla op en snijd hem
in pinwheels.
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Ingrediënten:
-Bakje groene druiven

(500g)
-1 citroen

-2 limoenen
-Kristalsuiker

Bereiding:
Haal de druiven van de steel,

was ze en droog ze goed af.
Plaats de druiven in een kom,

sprinkel het limoen- en
citroensap erover en meng

goed. Giet de kristalsuiker in
een aparte kom en rol de

druiven erdoor. Leg de druiven
op een vel bakpapier en zet ze
in de diepvriezer voor 2-3 uur

Zure snoep druiven
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Zomer tips & tricks

Last van zweetvoeten?
Smeer je voeten in met
talkpoeder of strooi er
wat in je schoenen!

Wordt je drank niet snel
genoeg koud? Voeg

wat zout aan ijs toe en
geniet van een ijskoud

drankje. 

Last van al die
wespen? Vul een

schaaltje met
koffiepoeder en steek

deze in brand. Wespen
kunnen hier niet tegen! 

Verjaag de muggen in
je kamer door een

bosje lavendel op te
hangen!

Exfolieer je lichaam en
blijf zo langer bruin! 

Maakt de hitte het je
moeilijk om te slapen?
Steek je kussen in een
plastic zak in de vriezer

voor een paar uur! 
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HOROSCOOPHOROSCOOPHOROSCOOP
LEEUWLEEUWLEEUW

23 juli - 22 augustus
MAAGDMAAGDMAAGD

23 augustus - 22 september

WEEGSCHAALWEEGSCHAALWEEGSCHAAL
23 september- 22 oktober

SCHORPIOENSCHORPIOENSCHORPIOEN
23 oktober - 21 november

BOOGSCHUTTERBOOGSCHUTTERBOOGSCHUTTER
22 november - 21 december

STEENBOKSTEENBOKSTEENBOK
22 december - 19 januari

De zomer is zeer plezant
maar vergeet je boeken
onder het stof niet! Je

zou deze wel eens
durven vergeten.

Je hebt deze zomer
wat meer rust nodig
dan anders. Pas op

dat je je vrienden hier
niet mee

verwaarloosd!

 “Hard werk wordt
beloond” is jouw
motto voor deze
zomer. Go for it!

Op jouw to do lijstje staat
er niet zo veel. Zoek

leuke dingen om te doen
deze zomer en het wordt

onvergetelijk 

Liefde staat deze zomer
niet in jouw planning.

Vrienden staan nu wat
meer centraal. Wie

weet wandelt de ware
toch nog binnen!

Uitgaan staat het centraalst
in je leven. Je hebt geen spijt
van de dingen die je doet en
gaat met een gerust hartje

door het leven.

27



WATERMANWATERMANWATERMAN
20 januari - 18 februari

VISSENVISSENVISSEN
19 februari - 20 maart

RAMRAMRAM
21 maart - 19 april 

STIERSTIERSTIER
20 april - 20 mei 

TWEELINGTWEELINGTWEELING
21 mei - 20 juni

KREEFTKREEFTKREEFT
21 juni - 22 juli

Na een druk schooljaar
heb jij het helemaal
gehad. Nu is het tijd

voor wat rust en kan je
doen wat je wil! 

na alle “hoe bruin ik het
rapst” trucjes toegepast

te hebben, is er nog
steeds geen succes.

Verbranden is jouw hot
girl summer

Het is helemaal oké om je
deze zomer wat af te

zonderen. Neem de me-
time die je nodig hebt en

geniet van het leven!

Deze zomer ben je de 
 beste versie van jezelf. Je
vrienden vertellen je dat
je helemaal straalt. Be

your shining self. 

Er liggen meer
uitdagingen op je pad
dan je had verwacht.
Ga deze uitdagingen

aan en je zult er sterker
uitkomen! 

Probeer minder over later
te denken en meer in het
nu te leven. Je zal merken
dat je mind hier meer rust

in gaat vinden! 
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Ben jij een zomermens?Ben jij een zomermens?Ben jij een zomermens?
Het is 30 graden buiten, jij...
A) zit lekker te bruinen aan het zwembad
B) zit op je gemakje in de schaduw met een boek
c) verstopt je binnen in de koelte

Deze zomer ga je sowieso...
A) een festivalletje doen
B) met vrienden 's avonds iets gaan drinken
C) naar de cinema

Jij eet het liefst...
A) ijsjes
B) een stuk fruit
C) warme appeltaart

Een plons nemen in de zee is...
A) SUPERRR
B) wel eens nice
C) totaal niet je ding

De ideale vakantiebestemming is...
A) Hawaï
B) Frankrijk
C) Noorwegen
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Een zomer must have is....
A) een zonnebril ofc
B) een hoedje/pet
C) een ventilator

Na een lange dag vakantiejob...
A) ga je buiten zitten om te genieten van de zon
B) neem je een ijsje om af te koelen
C) zoek je de koudste plaats in het huis op

Wanneer je met vrienden afspreekt doen/gaan jullie...
A) een tripje naar het strand
B) gezellig een terrasje
C) bowlen

Vooral A
SUMMERLOVER
De zomer is jouw
seizoen. Je voelt je
het best wanneer
de zon schijnt en
de temperaturen
de lucht in
schieten. Voor jou
mag de winter
nog een lange tijd
wegblijven.

Vooral B
GENIETER
Je houdt wel van
de zomer maar je
kan ook best
genieten van een
plekje in de
schaduw met een
fris drankje.
Zonneschijn of
niet jij amuseert je
wel.

Vooral C
IJSKONING(IN)
De zomer is niet
voor jou. Plakken
en zweten in de
zon daar doe jij
niet aan mee. Je
zit liever op je
gemak binnen
met de airco op
de hoogste stand.
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Woord van de maand

Zomerslaap

Zelfstandig naamwoord

's Avonds je buikje rond eten om de volgende dag tot 
14u in je bed te liggen
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Kleurplaat
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AUGUSTUS
FIETSTOCHT
KWAL
MOJITO
REIZEN
WESPEN
ZWEMMEN

BRUINEN
JULI
LIGSTOEL
NOORDZEE
SURFEN
ZANDKASTEEL

COCKTAILS 
KAMP
LIMONADE
PICKNICKEN
VLIEGER
ZONNECRÈME

WoordzoekerWoordzoeker
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SUDOKU
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Feedback
Wij staan altijd
open voor ideeën,
opmerkingen en

feedback. 
Je kan ons mailen via
scriptor@vppk.be of

deze QR-code
scannen en het ons

anoniem laten weten.
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