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Heyhey allemaal
Aan alle nieuwe studenten op onze faculteit, welkom. Hopelijk zijn jullie
klaar voor een nieuw tof avontuur?
Aan iedereen die hier al is geweest, welkom terug. Ik hoop dat jullie er ook
weer klaar voor zijn!
Ons praesidium heeft er al heel de zomer lang werk van gemaakt om er
weer eens een top jaar van te maken! Zo raad ik om te beginnen al de
eerste jaars aan om mee te gaan op de mentorwandeling 3/10 en het
eerste bachelor weekend 7/10-9/10. Ik kan mij voorstellen dat de eerste
dag van het academiejaar nog spannender is voor jullie maar de
mentorwandeling en het weekend zijn echt wel uitgelezen kansen om ons
en elkaar beter te leren kennen! Ik kan jullie verzekeren dat er daar
vriendschappen ontstaan voor de rest van je leven.
Al de rest verwacht ik natuurlijk op de maandagen in de pi-nuts, ik heb al
horen vallen dat er mega-wijze themakringavonden aankomen!
Ook dit jaar staat er weer een gigantisch toffe vooruitfuif gepland op 12
oktober. Je tickets kun je binnenkort kopen bij heel ons praesidium.
En nu al iets serieuzer, ons praesidium staat ook
klaar om jullie de nodige boeken toe te dienen
op de boekenverkoop vanaf maandag 26
september in het pc-lokaal op het eerste verdiep.
Zo kun je ook af en toe al eens een beetje
studeren, of niet.
Ik wens jullie allemaal alvast heel veel succes,
zet het op en kom af en toe ook eens
ontspannen he ;).
Super veel groetjess
De Vice
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Liefste FPPW'ers, nieuwe studenten en bijna afgestudeerden
Wij zijn Jade (LJ voor de vrienden) en Amy, de scriptoren voor het
academiejaar 2022-2023. Wij hebben er alvast kei veel zin in en
hopen jullie dit jaar veel lees plezier te brengen!
We hopen dat jullie allemaal kei hard hebben kunnen genieten
van de zomer want nu is het tijd om er weer in te vliegen. Wij
hebben zeker kunnen genieten en hebben al heel veel zin om
jullie allemaal eens tegen te komen op de faculteit, activiteiten...
In deze editie van 't Paperke brengen we jullie de voorstelling van
ons nieuwe praesidium, doopcomité, discoliciouscomité en de
ppsr. Zij hebben er alvast super veel zin in om jullie een geweldig
jaar te bezorgen! Ben je benieuwd naar wat er allemaal voor jullie
klaar staat? Kom dan zeker naar
onze geweldige activiteiten en breng
zeker eens een bezoekje aan onze
website (vppk.be)!
Heb je een leuk idee voor een
artikel of wil je graag een van je
eigen memes in 't paperke zien
verschijnen? Stuur dan gerust een
mailtje naar scriptor@vppk.be.
Veel leesplezier!!!
xoxo
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Voorstelling
VPPK

VPPK is de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring
van de FPPW, de Faculteit voor Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen.
Het academiejaar gaat zodra van start en wij staan met ons
praesidium klaar om jullie een jaar vol plezier te bezorgen.
Elk jaar organiseren wij een ruim aanbod aan activiteiten
voor studenten van de FPPW zoals de boekenverkoop,
lezingen, het galabal, cantussen, een toneel, de
vooruitfuiven, sportactiviteiten, workshops en noem zo maar
op. Er zit voor iedereen wel iets tussen. We kijken er super
hard naar uit om er met jullie in te vliegen. Onze activiteiten
zijn niet enkel voor gedoopten maar voor alle FPPWstudenten. Aarzel dus zeker niet om ook af te komen als je
je niet hebt laten dopen.
Wij organiseren elk semester de boekenverkoop waar je al
jouw cursussen en handboeken kan kopen. Tijdens de
eerste weken van het academiejaar zal de boekenverkoop
dagelijks doorgaan op de eerste verdieping van de faculteit.
Daarna zullen er wekelijk twee permanenties gehouden
worden aan ons lokaal in de kelder. Maak je dus geen
zorgen als je in de eerste weken niet om je boeken kan
komen. Voor meer info over de boekenverkoop en om je
boeken te bestellen, surf je best eens naar www.vppk.be.
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Stel dat je doorheen het jaar een vraag hebt, aarzel dan
zeker niet om ons aan te spreken. Je herkent het praesidium
aan de dikke oranje-wit-oranje linten met onze naam op.
Mensen die het wat lastiger hebben met ons in real life aan
te spreken kunnen ons ook altijd bereiken door een bericht
te sturen naar onze Facebookpagina of een email te sturen.
Elk mailadres heeft een vaste structuur: functie@vppk.be
Je kunt ons ook altijd vinden op maandag in de Pi-nuts. Elke
maandag houden wij hier kringavond en is het praesidium
steevast aanwezig. Kom eens een praatje slaan met ons!
Benieuwd wie het praesidium van 2022-2023 is? Lees dan
de volgende pagina's!

@VPPKGent
@VPPK.Gent
www.vppk.be
functie@vppk.be
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PRAESIDIUM
VOORSTELLING
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PRAESES
VICE-PRAESES
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PRAESES
Naam: Bram Teuwen
Bijnaam: Brammie
Geboortedatum: 12/09/2000
Opleiding: Bedrijfspsychologie
Burgerlijke staat: Relatie
Beste katermiddel: Aquarius
In welk jaar ben je gedoopt: 2018-2019
Tip voor 1ste bach: Skip Unief
Tofste aan mijn functie: Alles alleen mogen doen, want vice
doet niets
Zatste avond: Eerste avond GF
Guilty pleasure: Hayday
Hoeveel kamelen ben ik waard: Traditioneel is de praeses 500
kamelen, maar ik ben 2 --> bc ben rost
Wat vind jij het irritantste: Leto
Op welk nummer ga jij helemaal los: Mujeriego - Ryan Castro
Tofste VPPK activiteit: Vooruitfuif

11

VICE-PRAESES
Naam: Melissa Mertens
Bijnaam: Mel
Geboortedatum: 22/09/1999
Opleiding: Pedagogische wetenschappen
Burgerlijke staat: Relatie
Beste katermiddel: Aquarius & macaroni
Beste cantusstrafje: Fire in the hole
Rice purity test score: 23
Zatste avond: Refuel
Guilty pleasure: Eotb
Hoeveel kamelen ben ik waard: 71
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: Bram
Op welk nummer ga jij helemaal los: Waterval
Wat is jouw love language: Bijten
Tofste VPPK activiteit: 12-uren loop
Beste late-night snack: Macaroni
Levensmotto: Gewoon doen
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QUAESTOR
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QUAESTOR
Naam: Laure Turtelboom
Bijnaam: Turtel
Geboortedatum: 29/08/2002
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Liefje heb ik, trouwring
nog niet
Beste katermiddel: kotsen
Tip voor 1ste bach: Genieten van het studentenleven, studeer af
en toe eens en wees altijd jezelf xx
Beste drankje in de pi: Rougeke on the rocks!!
Tofste aan mijn functie: Geld uitgeven
Guilty pleasure: Doen alsof ik muziek luister om mensen hun
gesprek af te luisteren op de trein
Binnen 10 jaar wil ik: Mijn vrienden die ik in VPPK gemaakt heb
nog steeds heel veel zien en nog altijd de gekste dingen beleven
met hun!!
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: De zeden ;))
Op welk nummer ga jij helemaal los: Jan zonder vrees!!
Tofste VPPK activiteit: Discolicious is wel echt heeeel cool, maar
het tofste vind ik toch die kleine momentjes waar we gewoon met
heel het praesidium te samen zijn <333
Beste late-night snack: Durum met kaaskroketten
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SECRETARIS

15

SECRETARIS
Naam: Laura De Moraes
Bijnaam: Mora
Geboortedatum: 26/08/2001
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Beste katermiddel: Aquarius & ginger beer zijn mijn go-to.
Beste cantusnummer: The wild rover
Tip voor 1ste bach: Work hard, play hard! Studeren is belangrijk,
maar vergeet niet te genieten van je studentenleven ;)
Tofste aan mijn functie: Het orakel <3
Most likely to: Last minute toch mee uitgaan nadat ik gezegd had
dat ik "eens vroeg ga slapen vanavond".
Binnen 10 jaar wil ik: Op mijn gemakje de wereld rondreizen
Hoeveel kamelen ben ik waard: 69 (echt waar!)
Grootste afknapper: Pizza Hawaï, respectfully, gewoon nee.
Op welk nummer ga jij helemaal los: Da ene liedje van cars, life
is a highway
Wat is jouw love language: Acts of service <3
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BOEKEN
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BOEKEN
Naam: Elise Evens
Bijnaam: Heb ik niet, feel free to slide in
my DM's met suggesties
Geboortedatum: 27/07/2002
Opleiding: 3e bach psychologie
Burgerlijke staat: Single pringle
Beste katermiddel: Aiki noodles (spicy chicken) en Royco
kipsoepjes
Rice purity test score: 25
Leukste vak: Sociale cognitie en groepsprocessen
Guilty pleasure: Kei luid meezingen op liedjes van K3
Binnen 10 jaar wil ik: Ik weet niet eens wat ik vanavond wil
eten... Wat een vraag!
Hoeveel kamelen ben ik waard: 69 hehe
Welk woord past het best bij jou en waarom: Enthousiast
want ik zet mij altijd vol goesting in voor dingen en blijf gaan :))
Wat is jouw love language: Physical touch en quality time
Beste late-night snack: Chicken fingers, kaaskroket of
bitterballen
Levensmotto: Als je het niet probeert, dan kan je ook niet weten
wat je mist!
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CULTUUR
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CULTUUR
Naam: Ybe Terryn
Bijnaam: Ik weiger om als ajuinvreter
door het leven te gaan.
Geboortedatum: 14/04/2002
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Hopeloos
Seksuele geaardheid: Hetero (sorry, Leto)
Beste katermiddel: 0,725 cl water, eucalyptuskauwgom en
madeleines
Beste cantusnummer: The black Velvet Band
Zatste avond: Schachtenkoning(in) (ga ervoor!)
Guilty pleasure: Preuteleute
Binnen 10 jaar wil ik: Gerenommeerd Vlaams auteur en dichter
Ybe Terryn zijn
Hoeveel kamelen ben ik waard: 2 en een dromedaris
Op welk nummer ga jij helemaal los: 69
Beste late-night snack: Dürüm met looksaus (ik zie nu waarom
ik single ben)
Levensmotto: When going gets tuff, the tuff get going
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CULTUUR
Naam: Alexia De Paepe
Bijnaam: Sexy Lexi
Geboortedatum: 04/04/2000
Opleiding: Bedrijfspsychologie
Burgerlijke staat: Onbewust eeuwig single
Beste katermiddel: Bevroren frambozen
Tip voor 1ste bach: Ik heb horen waaien dat er op de
mentorwandeling vrienden voor het leven gemaakt worden
Rice purity test score: Dat ik nog niet heilig verklaard ben, is een
wonder op zich
Most likely to: Run away to join the circus
Zatste avond: Naar mijn weten ga ik nooit zat maar het
beeldmateriaal van een meisje die verdacht veel op me lijkt, toch
vanuit de hoek waarin ze de grond van de yucca inspecteerde
(lees in hakken en kleed van haar zus), staat voor eeuwig op mijn
netvlies gebrand.
Verborgen talent: Al mijn talenten zijn verborgen vrees ik
Wat vind jij het irritantste: Trage mensen! Mijn brein mag dan
af en toe wat vertraging hebben, ik wandel tenminste niet traag
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Altijd te laat
Tofste VPPK activiteit: Als protemmer kijk ik toch stiekem uit
naar de doop
Beste late-night snack: Kaaskroketjes!
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EXCURSIE
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EXCURSIE
Naam: Emilie Charlier
Bijnaam: Milie
Geboortedatum: 28/12/2001
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Single
Beste katermiddel: Niets beter dan weer beginnen drinken
Tip voor 1ste bach: Geniet van je studentenleven!!!:))
Beste drankje in de pi: Alles wat ik gratis krijg
Zatste avond: Wacht, wat heb ik gisteren allemaal weer
uitgespookt???
Binnen 10 jaar wil ik: Dat is nog lang, welke dag zijn we
vandaag zelfs??
Grootste afknapper: Hypocriet zijn --> au revoir
Welk woord past het best bij jou en waarom: Positiviteit,
omdat ik alles positief probeer op te nemen en te bekijken:))
Wat is jouw love language: Bijten en taquineren oups
Beste late-night snack: €1 pizzaaa bien sûr
Levensmotto: Bekijk alles positief
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FEEST
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FEEST
Naam: Kiana Cornette
Bijnaam: Cornetto
Geboortedatum: 23/11/2001
Opleiding: Schakelprogramma
communicatiewetenschappen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beste katermiddel: Er heeft iemand mij wijs gemaakt dat
sprite katerwater is.
Beste drankje in de pi: Troelaaa
Tofste aan mijn functie: Feestjes organiseren waar
iedereen zich kan amuseren en zijn zorgen kan vergeten!!!
Most likely to: Opstaan na een zatte avond en zich niets
meer herinneren
Binnen 10 jaar wil ik: Hopelijk eens een lief hebben
Wat vind jij het irritantste: Slechte communicatie
Wat is iets wat je niet durft maar wel graag wil doen:
niet durven is een groot woord, maar ik zou nog graag een
navelpiercing willen xp
Tofste VPPK activiteit: ze zijn allemaal super leuk maar als ik
1 zou moeten kiezen dan ga ik toch voor de vooruitfuiven
Beste late-night snack: Nuggets
Levensmotto: Minder nadenken, meer genieten
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FEEST
Naam: Jade Van Goethem
Bijnaam: JaDiva
Geboortedatum: 19/02/2002
Opleiding: Pedagogische wetenschappen
Burgerlijke staat: partnerschap
Seksuele geaardheid: Hetero
Beste katermiddel: Alle soorten soep
In welk jaar ben je gedoopt: 2020
Beste drankje in de pi: Kasteel rouge
Zatste avond: Overdrachtscantus xp (neem nooit pijnstillers
voor een cantus oeps)
Guilty pleasure: #likeme
Grootste afknapper: Iemand die niet graag soep eet xp
Welk woord past het best bij jou en waarom: 2 woorden:
FOMO met ziek zijn als gevolg xp
Tofste VPPK activiteit: Ongetwijfeld de vooruitfuiven <3
Beste late-night snack: Bicky orange!!!
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DISCOLICIOUS
COMITÉ
Naam: Ymke Verduyn
Bijnaam: Ympje
Geboortedatum: 29/11/2000
Opleiding: Experimentele en
theoretische psychologie
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Beste cantusnummer: Molly
Malone
Tip voor 1ste bach: Studeren is
belangrijk maar ontspannen ook!!!
Balance is key dus kom zeker eens
langs op de VPPK activiteiten!
Guilty pleasure: Hesp met choco
(try it!!!)
Tofste VPPK activiteit:
Discolicious ofcourseeeee
Beste late-night snack: 1€ pizza
stukken no doubt

Tip voor 1ste bach: unief is
meer dan alleen lessen volgen
Naam: Anouk Vercruysse
Bijnaam: Noukje
Geboortedatum: 17/12/2000
Opleiding: 2e master klinische
psycho
Burgerlijke staat: verheugd
monogaam

Deze VPPK'er kan mij sws
krijgen: De knapste VPPK'er
volgens de Awards xd
Verborgen talent: Ik kan heel
luid roepen
Welk woord past het best bij
jou en waarom: prosenior,
omdat ik het ooit voor het zeggen
had
Tofste VPPK activiteit:
Discolicious!!

27

PR-EXTERN
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PR-EXTERN
Naam: Fien De Bevere
Bijnaam: Bever
Geboortedatum: 19/06/2003
Opleiding: 2e bachelor psychologie
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Seksuele geaardheid: Hetero
Tip voor 1ste bach: In een studentenvereniging gaan is de
makkelijkste weg om vrienden te maken, stoppen kan altijd
dus waarom zou je het niet proberen? (En ja die zin heeft mij
ook overtuigd).
Rice purity test score: 41
Guilty pleasure: Een berg eten rond me op bed leggen en
die dan niet meer verlaten voor de rest van de dag
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: Duncan
Grootste afknapper: Dronken aan mijn deur staan
Wat vind jij het irritantste: Bij een examen maken, iemand
anders een stressaanval zien krijgen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Slaap, uitstellen en
doorzetten
Wat is jouw love language: Gemene stekjes geven
Levensmotto: Morgen is er nog een dag
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PR-INTERN
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PR-INTERN
Naam: Bieke Teuwen
Bijnaam: Bickey, Biet
Geboortedatum: 20/03/2002
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Wachtende op mijn ring
Seksuele geaardheid: Hetero
Beste katermiddel: Overgeven bij de Ikea
Rice purity test score: 19, deze test nam veel studietijd in
beslag
Zatste avond: 1e avond in Gent
Guilty pleasure: Een planning maken en die nooit volgen
Binnen 10 jaar wil ik: Toch wel graag afgestudeerd zijn
Welk woord past het best bij jou en waarom: Limburger,
blijkbaar valt dat op
Wat is jouw love language: Fysical touch, dus knuffel me
maar
Tofste VPPK activiteit: Discolicious
Levensmotto: Een vriendin vinden die even groot is als mij
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PR-INTERN
Naam: Marie De Kimpe
Bijnaam: Figuur
Geboortedatum: 26/04/2002
Opleiding: 3de bachelor pedagogische
wetenschappen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Seksuele geaardheid: hetero
Tip voor 1ste bach: studies zijn belangrijk, maar een sociaal
leven ook!
Beste drankje in de pi: troela
Tofste aan mijn functie: (nieuwe) studenten wegwijs maken
in het studentenleven
Guilty pleasure: hersenloze programma's kijken met een
chipske dabeiii
Grootste afknapper: arrogantie en stoerdoenerij
Op welk nummer ga jij helemaal los: Licht uit - The
Opposites
Wat is jouw love language: plagen is liefde vragen xoxo
Beste late-night snack: cheeseburger
Levensmotto: Leven en laten leven
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PR-INTERN
Naam: Gaëlle Hoviele
Bijnaam: Gal
Geboortedatum: 2/08/2002
Opleiding: 3e bach klinische
neuropsychologie
Burgerlijke staat: Ingewikkeld
Beste katermiddel: Aquarius en brood met saus
Beste cantusnummer: Alouette!!!! (Victor regel jij dat elke
cantus??)
Tip voor 1ste bach: Je komt op je pootjes terecht, geniet er
van en stress niet teveel!
Leukste vak: Sociale of persoonlijkheidspsychologie
Wat is iets wat je niet durft maar wel graag wil doen: in
open zee zwemmen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Enthousiast, ambitieus en
zorgzaam
Wat is jouw love language: Volgens een betrouwbare bron
#not is dat Quality time
Tofste VPPK activiteit: het 1ste bach weekend natuurlijk ;)
Beste late-night snack: Knorr pastapotje zo jam
Levensmotto: Geniet tot de tiende
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SPORT
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SPORT
Naam: Laura Stampaert
Bijnaam: Lau
Geboortedatum: 23/12/02
Opleiding: Pedagogische Wetenschappen
Burgerlijke staat: Gehuwd
Beste katermiddel: Het vettigste broodje dat er bestaat
Beste cantusnummer: The Wild Rover
Tip voor 1ste bach: Stel je echt open voor nieuwe
vriendschappen, en praat met de personen naast je in de aula!!
Wie weet wordt dat wel je nieuwe bestie. En oh ja, je kan ook eens
proberen overwegen om je te laten dopen bij ons :))
Beste drankje in de pi: Vodka Red Bull sws
Most likely to: Do pipi in bed/tent naast haar lief :)
Leukste vak: Onderwijskunde
Binnen 10 jaar wil ik: Mijn rijbewijs gehaald hebben lol
Deze VPPK’er kan mij sws krijgen: één of andere temmer ;)
Op welk nummer ga jij helemaal los: 3 witte duiven
Tofste VPPK activiteit: Vooruitfuifjes, maar natuurlijk ook al die
van sport!!
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SPORT
Naam: Milan Van Besien
Bijnaam: Mitrovic
Geboortedatum: 11/02/2003
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Single matties
Seksuele geaardheid: Heterooo
Beste katermiddel: Blijven drinken
Tip voor 1ste bach: Komt wel goed, uzelf niet onderschatten
Zatste avond: Een keer was ik zo strontezat dat ik dus ineens
wakker werd in een of andere voortuin, mijn fiets niet bij maar wel
een random rugzak. Goeie avond
Binnen 10 jaar wil ik: Hopelijk toch wel afgestudeerd zijn
Hoeveel kamelen ben ik waard: Ja de volle 61 blijkbaar
Wat vind jij het irritantste: Altijd mijn shit kwijt zijn omdat ik dat
random ergens leg
Op welk nummer ga jij helemaal los: Ik ga de laatste tijd zwaar
goe op 'big city life'
Beste late-night snack: 1 euro pizza in ovp
Levensmotto: Leven is zwaar aan de durvers broeders
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SPORT
Naam: Leto Caris
Bijnaam: Spleto
Geboortedatum: 09/10/2003
Opleiding: Wiskunde
Burgerlijke staat: Single (slide in my dMs ;))
Seksuele geaardheid: Confused
Rice purity test score: 21
Zatste avond: Bijna onderkoeld geraakt omdat ik was knockie
gegaan in de sneeuw
Guilty pleasure: The voice videos binge
Grootste afknapper: Hard to get spelen
Verborgen talent: Limbo
Wat vind jij het leukste/ergste aan daten: Wa denk je nu zelf...
Op welk nummer ga jij helemaal los: Mujeriergo - Ryan Castro
Wat is jouw love language: Physical
Beste late-night snack: Joe
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SCRIPTOR
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SCRIPTOR
Naam: Amy Dubois
Bijnaam: Ami, Amsky, Relnicht
Geboortedatum: 19/06/2002
Opleiding: Orthopedagogie
Burgerlijke staat: Wachtende op haar
droomprins
Beste drankje in de pi: Rougekeeen
Rice purity test score: 30
Most likely to: Zat worden binnen het halfuur
Zatste avond: 't zijn er heel veel maar dan toch wel de
teambuilding van het praesidium (vorig jaar, 2e sem)
Guilty Pleasure: Met de vrienden hay day spelen
Hoeveel kamelen ben ik waard: 70 (is dit veel? of weinig?)
Verborgen talent: (valse) boeren laten --> niet meer zo
verborgen mahoww
Wat vind jij het leukste/ergste aan daten: Het ergste en
leukste is een jongen in men leven hebben
Wat is jouw love language: Physical touch (en stiekem
bijten hihi)
Beste late-night snack: Julientje van de Gouden Saté <3
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SCRIPTOR
Naam: Jade Lyajoon
Bijnaam: LJ
Geboortedatum: 04/08/2003
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Single and ready to
mingle
Seksuele geaardheid: Bi-seksueel
Beste katermiddel: Ok ik weet nie of het waar is ma er heeft
mij ooit een geneeskunde student (ik weet ook nie of da waar
is) gezegd da je citroensap moe drinken voor da je in u bed
kruipt omdat dat de alcohol zou afbreken. Idk he ma probeer
het eens en let me know!!!
Beste cantusnummer: Jan Klaassen De Trompetter
Tip 1ste bach: Een les kan je altijd opnieuw kijken, een feestje
gemist, is een feestje gemist. Zorg gewoon voor een goede
balans tussen studeren en feesten en dan komt alles wel goe.
Rice purity test score: 37
Guilty pleasure: Dezelfde serie voor de 100ste keer kijken
Hoeveel kamelen ben ik waard: De volle 72
Wat is jouw love language: Physical touch (mega handig als
ge eigenlijk nie echt van physical touch houdt)
Tofste VPPK activiteit: De vooruitfuiven
Beste late-night snack: Durum look pikant
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STUDIE
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STUDIE
Naam: Merel Boon
Bijnaam: Baby Boon
Geboortedatum: 11/12/2002
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Single dog mom <3
Beste Katermiddel: Goede genen hebben zodat je tegen drank
kan. Dankuwel papa!
Tip voor 1ste bach: Lessen goed bijhouden= meer ademruimte
tijdens de blok. En doe niet mee aan peer-pressure que
alcoholgebruik!
Guilty pleasure: de film Ratatouille (die is zo underrated!!!)
Binnen 10 jaar wil ik: Dat mijn hond nog leeft & onsterfelijk is
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: Moerman & nog wa andere
VPPK-boykes die ik niet verklap ;)
Op welk nummer ga jij helemaal los: K3-liedjes van het
Kathleen-tijdperk
Welk woord past het best bij jou en waarom: Regenboog
omdat ik een zeer uitgebreid zelf heb met een positieve touch.
Geen negatieve vibes in mijn aura aub xx
Wat is jouw love language: Volgens 5lovelanguages.com
Physical touch
Tofste VPPK activiteit: Alles waar we met heel praesidium
samenzijn
Beste late-night snack: Een pak friet <3
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CANTUSTEAM
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CANTOR
Naam: Victor De Baetsselier De Schrijver
Bijnaam: Oei oei iemand verzin er 1
Geboortedatum: 20/09/2001
Opleiding: Bedrijfspsychologie
Burgerlijke staat: Alleenstaand
Seksuele geaardheid: Ja
Beste cantusnummer Io Vivat
Beste cantusstrafje: ZEVENSPRONG!!!!!!
Beste drankje in de pi: Noem me basic maar ik ga voor een
lekker frisse pint
Tofste aan mijn functie: Zingen en gek doen :)
Zatste avond: Vraag het me morgen en het zal gister
geweest zijn
Wat vind jij het irritantste: Mensen die te luid smakken
tijdens het eten *boze emoji*
Tofste VPPK activiteit: Elke cantus duhhh
Beste late-night snack: Een lekkere dürüm
Levensmotto: Een dag niet gek doen is een dag verloren!
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SCHACHTENTEMMER

Naam: Jolien De Bock
Bijnaam: Jollos

Geboortedatum: 26/04/2001
Opleiding: 1e master klinische psychologie
Burgerlijke staat: Doneer geld voor een ring x
(BE67001784925187)
Beste katermiddel: een ochtendcantus!!
Beste cantusnummer: Wild Rover
In welk jaar ben je gedoopt: 2020
Tip voor 1ste bach: Probeer uit je schulp te komen, want het is het
waard! Alles is scary in het begin, maar stel je open voor wat nieuws
en je zal er geen spijt van krijgen! Dat moet niet meteen een doop
zijn (al zie ik je daar zeeer graag verschijnen), maar kunnen ook
andere activiteiten zijn, een babbel met je buur in de aula enz. Stel je
open en geniet van het studentenleven joh!
Tofste aan mijn functie: Lachen met schachten (lees: zorgen voor
zoveel nieuwe vriendschappen tussen de schachtjes yeey)
Guilty pleasure: Pasta met appelmoes (probeer het!)
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: die ene van sport
Tofste VPPK activiteit: Galabal (lees: de deep yeey allemaal
komen!)
Beste late-night snack: die ene van sport
Levensmotto: Why not?
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ZEDENMEESTER
Naam: Béatrice Goyvaerts
Bijnaam: Béa
Geboortedatum: 30/11/2001
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Van't straat
Beste katermiddel: Aquarius
Beste cantusnummer: Vloeibaar goud!!!
Beste cantusstrafje: Zeehond, Chipolata & 69 bowlingbal
Beste drankje in de pi: Rougeke on the rocks en pintjes op
het einde van de maand
Guilty pleasure: Hay Day
Deze VPPK'er kan mij sws krijgen: Sugar Mommy
Op welk nummer ga jij helemaal los: Vloeibaar goud!!!
Wat is jouw love language: Quality time
Tofste VPPK activiteit: OchtendCANTUS
Beste late-night snack: Koude pizza
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DOOPCOMITÉ
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DOOPCOMITÉ
Naam: Noa Geeroms
Bijnaam: kheb er nog geen... ik veronderstel dat da
volgend jaar wel zal komen
Geboortedatum: 6/12/2002
Opleiding: 1ste bachelor Psychologie
Burgerlijke staat: meerderjarig ?
Beste katermiddel: Aquarius !!!
Beste cantusnummer: wild rover
Beste cantusstrafje: amoureux
In welk jaar ben je gedoopt: 2021
Most likely to: een stripper worden in Amerika als de studies ni
lukken
Naam: Emilie Van Parys
Bijnaam: Parys/Ems
Geboortedatum: 06/05/2003
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Singlee
Beste katermiddel: Veel water drinken net voor het slapen!!
Rice Purity test score: 37? is da erg?
Grootste afknapper: Geen hygiëne
In welk jaar ben je gedoopt: 2021-2022
Levensmotto: Don't be an asshole
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DOOPCOMITÉ
Naam: Emma van Embden
Bijnaam: Vampier
Geboortedatum: 18/01/2003
Opleiding: Psychologie
Burgerlijke staat: Single pringle and ready to
mingle
Rice purity test score: 19 :)
Zatste avond: Als ik de mensen rond mij moet geloven, de VPPK fuif
van vorig jaar (moulin rouge)
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Poor life decisions
In welk jaar ben je gedoopt: In het jaar van de hongerspelen (2021,
vorig jaar dus)
Beste late-night snack: Een hamburger van ons Ertanneke
Naam: Emma Tubex
Bijnaam: Ems/ Tubex/ Laure's roomie
Geboortedatum: 14/08/2002
Opleiding: Sociologie
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Beste katermiddel: Naar de ikea gaan en zweedse balletjes eten
Welk woord past het best bij jou en waarom: 'Innig' volgens mijn
scoutstotem
Wat is jouw love language: Quality time!!!
In welk jaar ben je gedoopt: 2020
Beste late-night snack: Een boyke
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PPSR BESTUUR '22-'23
1.
2.
3.
4.

Yorben Versluys
Voorzitter

OPLEIDING
LAATSTE AVONDMAAL
TIP VOOR 1STE BACH
DROOMVAKANTIE
1. Master Pedagogiek & Onderwijskunde
2. Handgesneden frieten met stoofvlees,
vergezeld van een volle en krachtige rode
wijn
3. Gebruik dit eerste jaar om jezelf en je
opleiding te leren kennen. Wacht tot je 2de
jaar om je te laten opnemen in een
vereniging of om extra engagementen aan te
gaan. Zo ben je zeker dat de opleiding (en/of
de vereniging) iets voor jou is en dat je een
efficiënte studiemethode hebt. Begin op tijd
aan statistiek!
4. Tropisch, verafgelegen en met een prachtig
groot zwembad

Wie zijn jullie en waarvoor staan jullie
PPSR begint in '22-'23 aan een grootse heropleving postcorona. Met onze grote mond zullen wij elke week in
verschillende commissies pleiten voor een betere,
laagdrempeligere en meer rechtvaardige toegang tot
onderwijs en een realistische studielast. Ons lokaal op het 3e
verdiep zal elke dag openstaan voor vragen, klachten en
sappige roddels. Een eerlijke en gelijke kans op slagen voor
elke student in een veilige, plezante en aangepaste opleiding,
dat is waar wij naar streven
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Helena Gyselinck
Secretaris

1. 1ste master klinische psychologie
2. Truffel pasta
3. Volg zoveel mogelijk lessen en kijk naar
de leerstof doorheen het jaar. Niet
wachten totdat het blok is
4. Wereldreis

1. 1ste Bachelor Psychologie
2. Vol-au-vent met frietjes
3. Download Anki en maak flashcards! Het
duurt even om Anki onder de knie te
krijgen, maar het is echt het beste
programma ever voor elke student. En
100% gratis!
4. Citytrip met m'n beste vrienden

Elise Lemey
Public Relations

Emiel Verbeeren
Penningmeester

1. 2e bachelor pedagogische wetenschappen
2. Julientje :)
3. Probeer contact te leggen met iemand van
2e bachelor. Ik had enkele goede
contactpersonen die me enorm geholpen
hebben
met
samenvattingen,
tips,
voorbeeldvragen etc. Probeer je taken
goed in te plannen en onderlinge
deadlines af te spreken, dat gaf mij rust in
de chaos.
4. Japan
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1. Schakeljaar pedagogische wetenschappen
2. Pasta carbonara samen met de vrienden
3. Work hard play hard
4. Rondreis naar de mooiste stranden in de
wereld
Ruben Scholtis
GSR Liaison

1. 1e master orthopedagogiek & disability
studies
2. Pasta pesto
3. Niet hard, maar efficiënt werken!
4. Rondreis door Afrika
Lisa Van Nieuwenhove
Safe space & Inclusion

1. 3e bachelor Klinische Psychologie
2. Spaghetti
3. Onderschat het niet, maar vergeet ook
zeker niet te genieten van je studententijd!
4. Indonesië
Lisa Lauwers
PR PPSR

PPSR - Studentenraad FPPW
@ppsr_ugent
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https://ppsr.ugent.be/

Dopen? Wat is me
dat?
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Welkom iedereen!
Welkom bij het doopgedeelte van dit
eerste Paperke. Wat doe ik hier? Ik
ben dit jaar schachtentemmer bij
VPPK en hopelijk vanaf 18 oktober
ook jouw temmer! Neen dit is geen
lang verkooppraatje van de temmer,
maar gewoon ik die me voorstel en
even 5min van jouw 525 960min in
een jaar in beslag neem.
Ik ben Jolien en zit in mijn 1e master Klinische Psychologie. Zelf
heb ik me laten dopen in mijn 2e jaar, na een jaar afwachten dus.
Ik moet toegeven, ik was bang. Mij meteen laten dopen in mijn 1e
jaar, zonder vrienden, was een te grote sprong.
Dit zal vast voor velen een reden zijn tot twijfel. Maar ik heb er
achteraf zoveel spijt van gehad dat ik niet gewoon de sprong heb
gewaagd. Maarja spijt komt altijd te laat. Want hoe eng het ook
lijkt om alleen terecht te komen in zo’n grote groep, je leert
sneller mensen kennen dan je denkt. Een doop is daar de
perfecte gelegenheid voor, want het groepsgevoel dat je na die
dag hebt is immens.
VPPK heeft me geleerd om sociaal te zijn, uit mijn comfortzone te
stappen en dat heeft me vele prachtige vriendschappen
opgeleverd.
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Ik ben hier niet alleen om jullie te overtuigen voor die doop, maar
voor een heel jaar toffe activiteiten. Activiteiten die wij voor jullie
organiseren, zodat je na dit jaar met je vrienden kan terugkijken
naar die ene zotte vooruitfuif, die kajaktocht, dat weekendje weg,
enz. Wij hebben de perfecte mix voor jullie om herinneringen
voor het leven te maken!
‘Doop’ is dus meer dan jullie denken. Het is een moment dat je
naar de persoon naast je kan kijken en lachen met wat jullie die
dag allemaal hebben beleefd. Wees gerust jullie gaan erom
kunnen lachen! Het is het begin voor een jaar lang vol van die
momenten met een lach op je gezicht.
Denk er eens over na hoe het moet zijn om dit jaar samen met
ons te dansen op tafels, te zingen, met de boemeltrein naar
Leuven te gaan,… Leuke gedachten he? Lees dan maar snel
verder om meer dingen over die beruchte doop te weten te
komen.
Ik hoop alleszins zoveel mogelijk van jullie te zien op 18 oktober
en op het einde van het jaar met de woorden “hey je had gelijk
hoor in dat introductiepaperke”. Als je al meteen denkt “ja dit is
iets voor mij, laat 18 oktober maar komen”! Dan raad ik je aan om
zeker naar de lessen te gaan (om onze aankondigingen te horen
natuurlijk) en de FB-pagina van VPPK in de gaten te houden en je
ziet misschien wel een interessant evenement passeren.
Alright veel plezier met verder lezen en denk eens goed na over
mijn praatje hier (niet te lang want de conclusie is simpel, 18
oktober vrijhouden in die agenda).
Hopelijk tot snel en dat we irl eens kunnen babbelen, kijk er alvast
naar uit!
Byeee
xxTemmerxx
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Cantor

= Is deel van het cantusteam. Iemand die de
leider is van de zang op cantussen.
Cantus
= Studentikoos zang- en drankfestijn. Het
hoofddoel is vooral verbroederen.
Codex
= Een boek vol met liederen die op cantussen
gezongen worden.
Commilitones = Is een volwaardig lid van de VPPK die gedoopt
en ontgroend is.
Doopcomité
= Is een team die helpt met het cantusteam. Zij
tappen bier op de cantussen en zorgen voor een
geweldig jaar.
Kiel
= Is een kledingsstuk die het praesidium,
commilitones en pro's dragen op een cantus.
Meter/peter
= Als schacht krijg je een lid van de VPPK
aangesteld die zich over je ontfermt.
Ontgroening
= Wanneer je genoeg punten hebt verzameld bij
opdrachten word je ontgroend. Na een
ontgroening ben je officieel een commi.
Orakel
= Op elke cantus leest de secretaris een
zelfgeschreven gedicht voor die alle roddels
bevatten van de afgelopen tijd.
Praesidium
= leden die ontgroend zijn en verkozen geweest
zijn door studenten. Ieder heeft zijn eigen functie.
Pro
= Iemand die na een X aantal jaar stopt met het
praesidium wordt geen commi meer genoemd
maar een pro.
Schachten
= Is deel van het cantusteam. Een persoon die
temmer
verantwoordlijk is voor de schachten. Hij/Zij
organiseert samen met haar team ook de doop.
Zedenmeester = Is deel van het cantusteam. Een streng maar
rechtvaardig iemand die over de cantus waakt.
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Dag toekomstige schachtjes
Als jullie hier beland zijn in 't Paperke hebben jullie
waarschijnlijk (hopelijk) interesse in onze doop. Maar waar
komt zo een doop nu eigenlijk vandaan en waarom laten
studenten zich dopen? Als je de antwoorden op deze vragen
wil weten, lees je best snel verder.
De doop heeft oorspronkelijk een religieuze betekenis. Het
is het sacrament waarbij je ingewijd wordt tot het
christendom. Doorheen de geschiedenis maakten ook
andere groepen en culturen gebruik van een doop en werd
het een soort overgangsritueel. De buitenstaander laat zijn
oude gemeenschap achter zich en probeert zich te
bewijzen. Uiteindelijk wordt deze wedergeboren in de
nieuwe gemeenschap. In de loop van de 19de eeuw
begonnen studentenverenigingen dit ritueel over te nemen
als inwijding. De oudste vereniging van Vlaanderen, Ons
Hageland-Bessemclub (Leuven), dateert van 1874.
De studentendoop is een overgangsritueel waarbij
studenten een reeks van beproevingen ondergaan om in te
treden binnen een studentenvereniging. Na een namiddag
vol opdrachten en de doopcantus ben je officieel schacht.
Op de doopcantus krijg je dan ook jouw lintje. Dit draag je
over jouw linkerschouder. In het daaropvolgende jaar zal je
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moeten bewijzen dat je een waardig lid van jouw vereniging bent.
In mei word je ontgroend. Dit is dan je officiële inwijding als
commilito binnen jouw vereniging. Na je ontgroening draag je je
lintje over je rechterschouder.

Zit je nog steeds met de stress dat je mensonwaardige
opdrachten gaat moeten doen? Dan is hier een
geruststelling. Elke erkende kring die studenten wilt laten
dopen moet het doopdecreet van FK ondertekenen. FK
(staat voor Faculteiten Konvent) is een overkoepelende
instantie die onder andere bepaalt wat op een doop wel en
niet is toegestaan. Voor meer info over het doopdecreet kan
je altijd de website van FK raadplegen (www.fkgent.be).
Sommige
verenigingen
werken
ook
met
een
schachtenverkoop. Wat houdt dit zo een beetje in? Je
bereidt samen met je vrienden een klein actje voor. Dit kan
gaan van de macarena doen tot 50 keer pompen en een
pintje binnentrekken. De opties zijn eindeloos. Na je act zal
er op jou geboden worden en word je verkocht aan een van
de commilitones. Hier hoef je ook helemaal geen stress voor
te hebben. Elke commilito die daar zit heeft het zelf ook ooit
moeten doen en iedereen wordt sowieso verkocht. Jij en je
koper tekenen samen een contract waarin staat wat wel en
niet van jou verwacht mag worden.
Jammer genoeg hebben studentendopen een slechte naam
gekregen door enkele ongelukkige voorvallen. Maar maak je
geen zorgen, de horrorverhalen over studentendopen
komen al zeker en vast niet van bij VPPK!
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De doop is een dag van verbondenheid
met je medeschachten. Je gaat er nog
maanden, jaren over spreken en lachen.
Doorheen het jaar als je iedereen begint
te kennen ga je beseffen dat je
bepaalde dingen samen op de doop
hebt moeten doen, en geloof me het is
hilarisch als iemand iets meer moest
eten/ doen door jou. Op de doop moet
je even doorzetten, maar wat je er
daarna allemaal voor terug krijgt is goud
waard!

houdt
Doopcomité
ening
echt veel rek
met jou als
woon
persoon. Ge
vullen
alles goed in
he
op je medisc
fiche!

Ik had zoveel stress voor de doop
in het begin! Maar omdat ik het
deed met mijn vrienden heb ik me
daar ondanks dat het eigenlijk niet
mocht kapot gelachen :))))
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Nu jullie een algemeen beeld hebben over wat zo een doop
nu eigenlijk is, volgt hier wat meer uitleg over onze kring VPPK.
VPPK is de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring.
Het is de faculteitskring van de studenten Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen. Onze kring werd opgericht in
1965 door Dirk Van Kerschaver. Onze kleuren zijn oranje en
wit. Zonder twijfel de mooiste kleuren van de regenboog.
Onze kring maakt gebruik van linten, oranje aan de buitenkant
en wit in het midden. Het praesidium bestaat uit 23 personen
tenzij in een lustrumjaar, dan bestaat het uitzonderlijk uit 25
personen. Wij vierden vorig jaar ons 55-jarig bestaan, door
corona met een jaartje uitstel weliswaar maar zeker niet
minder spectaculair.
Elke kring of club heeft ook een lied. Ons prachtige kringlied
werd geschreven door Tom Baele, senior in het jaar 19961997, en Olivier Delbecq op de melodie van 'Aan het
Noordzeestrand'. Het is uiterst belangrijk dat je het kringlied
van voor naar achter en van achter naar voor van buiten kent.

61

Benieuwd naar de eerste
biecht van de schacht? Wij
ook!!!
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SOS: ik ben een
eerste jaar
Je eerste jaar in Gent is ongetwijfeld super spannend. Toch
kan die overstap groot en eng lijken en misschien zelfs voor
wat stress zorgen. Maak je geen zorgen we hebben het
allemaal meegemaakt en overleefd. Om het toch wat
gemakkelijker voor jullie te maken, zijn hier wat tips.
1) Spreek je buur aan in de aula
Iedereen is nieuw en is op zoek naar nieuwe vrienden. Voor
sommigen is dit misschien een wat grote stap maar geloof mij
je buur zal nog zo blij zijn dat je hem/haar/hun aanspreekt.
2) Kom naar onze activiteiten
Een super snelle manier om vrienden te maken, is door naar
onze activiteiten te komen. Je laten dopen is zeker geen
verplichting om naar onze activiteiten te mogen komen.
Iedereen is welkom maar het zou natuurlijk leuk zijn als we jou
als schachtje mogen verwelkomen.
3) Studeren
Ieder jaar organiseert studie een Fabels en Feiten waar jullie
meer uitleg zullen krijgen over hoe je bepaalde vakken het
best aanpakt. Deze tips worden gegeven door
medestudenten. Het is dus zeker interessant om hier naartoe
te komen.
Op onze site kan je ook allerlei samenvattingen van andere
studenten terugvinden. Super handig tijdens de examens.
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4) Koken met je kotgenoten
Een super handige manier om je kotgenoten te leren kennen
en geld te besparen.
5) Guido gids
Wij verkopen elk jaar op de boekenverkoop Guido gidsen. Hier
kan je kortingsbonnen en leuke adresjes in vinden.
6) Het kotleven
Op kot gaan is een hele ervaring op zich. Wat neem je best
wel en niet mee? Neem niet te veel mee. Drinken kan je uit elk
glas, je hebt zeker geen specifieke glazen nodig voor
bijvoorbeeld wijn of bier. Neem ook zeker niet te veel potten
en pannen mee. Dit neemt toch enkel plaats in beslag. Voor
kot decoraties kan je eens een kijkje nemen naar ons
volgende artikel.
Hopelijk komen deze tips jullie van pas. Heel veel succes dit
jaar!!!
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Bezoek zeker onze site eens!
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Must have kot
decoraties
EEN
VERLICHTINGSSNOER
MET KLIPJES.
HIER KAN JE JE
LEUKSTE FOTO'S AAN
OPHANGEN!

EEN PENNENHOUDER

EEN SPIEGEL

EEN CACTUS. HET ZIET
ER MEGA CUTE UIT EN
HOEF JE NIET SPECIAAL
TE VERZORGEN.

EEN
BUREAUBRIEVENBAK.
SUPER HANDIG OM AL
JE LOSSE BLAADJES IN
KWIJT TE GERAKEN.

EEN DEURMAT

EEN LIGHTBOX

WASHI-TAPE OM FOTO'S
EN POSTERS AAN JE
MUUR TE HANGEN.

66

VPPKokerellen
Pasta-pesto met kip (2p)
Ingrediënten:
-2 kipfilets
-4 el pesto
-3 el room
-1 ui
-halve rode peper
-1 teen knoflook
- 50 gr rucola
-150 gr cherrytomaatjes
-200 gr pasta
-geraspte kaas
-zout en peper
Bereiding:
-Snijd de kipfilet in stukjes en kruid met zout en peper.
-Kook de pasta.
-Snijd de ui, rode peper en knoflook fijn.
Snijd de cherrytomaatjes in tweeën of vieren.
-Bak de blokjes kip gaar.
-Voeg de ui, rode peper, cherrytomaatjes en knoflook
toe.
-Voeg de pesto en room toe en laat het geheel
opwarmen.
-Serveer de pasta kip-pesto met rucola.
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Gebakken rijst met broccoli en ham
(2p)
Ingrediënten:
-100 gr hamblokjes
-150 gr rijst
-300 gr broccoliroosjes
-1 ui
-1 rode peper
-1 tl kerriepoeder
-1 tl paprikapoeder
-100 ml water
-halve tot een hele prei
Bereiding:
-Kook de rijst volgens de bereidingswijze.
-Snijd de ui, rode peper en de prei in stukjes.
-Bak de ui met de rode peper en de prei.
-Voeg het kerriepoeder en het paprikapoeder toe en
meng dit door elkaar.
-Voeg na circa 1 min de broccoliroosjes en het water
toe
-Laat het geheel nu ongeveer 5-10 min pruttelen
totdat bijna al het vocht is verdwenen.
-Voeg de hamblokjes toe en bak die een paar min
mee.
-Voeg als laatste de rijst toe en meng alles door elkaar
-Maak de gebakken rijst af met een scheutje ketjap.
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Horoscoop

Weegschaal

Schorpioen

23 september- 22 oktober

23 oktober - 21 november

Een van je vakken zal je
waarschijnlijk wat
minder liggen. Probeer
toch zo veel mogelijk
naar de les te gaan.

Je begint dit
academiejaar vol
goede voornemens.
Maar zal je je daar ook
aan houden?

Boogschutter

Steenbok

22 november - 21 december

22 december - 19 januari

Je zal na je eerste keer
ovp dit jaar met een
kater in de les zitten.
Maar dan weet je dat je
goed gefeest hebt.

Dit academiejaar vind
jij de liefde van je
leven op een van
onze vooruitfuiven.

Waterman

Vissen

20 januari - 18 februari

19 februari - 20 maart

Dit jaar wordt een jaar
vol feestjes. Je zal je
zeker en vast rot
amuseren, maar dit zal
ook aan je punten te
zien zijn.

Je zal per ongeluk tijdens
het binnenkomen van de
bib een boek laten
vallen. Een kei luide knal
gegarandeerd.
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Ram

Stier

21 maart - 19 april

20 april - 20 mei

Je zal deze maand
enkele ongelukjes in
de keuken hebben.
Misschien volg je hier
en daar best een
kooklesje?

Jij zal dit jaar vaker in
ovp terug te vinden zijn
dan in de les.

Tweelingen

Kreeft

21 juni - 22 juli

21 mei - 20 juni

Je zal dit jaar hotel de
botel verliefd worden
op een van je proffen.
Een niet zo handige
afleiding tijdens je
lessen.

Jij vindt de eerste les
jouw look a like in de
aula.

Leeuw

Maagd

23 augustus - 22 september

23 juli - 22 augustus

Het nieuwe
academiejaar begint.
Stel je open voor
nieuwe ervaringen,
want ja wie niet
waagt, blijft...

Je zal de prof per
ongeluk mama/papa
noemen je eerste les.
Kan gebeuren.
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Woord van de maand

Kotleven
Zelfstandig naamwoord
1. Meer in overpoort zitten dan op je kot
2. De koelkast thuis plunderen om mee te nemen naar kot
3. Alle vuile was opsparen en in het weekend aan mama geven
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Sudoku
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Woordzoeker

BIPOLAIR - DEPRESSIE- EMDR - FPPW FREUD - GEDRAG - HYSTERIE INTRODUCTIE - MANIE - NATURE NEUROSE - NURTURE - ONDERWIJSKUNDE PEDAGOGIE - PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE STATISTIEK - THERAPEUT - VERSLAVING
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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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