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Ahoi lieve lezers
Ziezo bij deze hebben we er weer een heleboel nieuwe schachtjes
bij. Ondanks dat ze nog altijd stinken van de look ben ik zo
ongelofelijk trots dat ze de doop overleefd hebben. Ik hoop dat al
de meters en peters dan ook weer blij zijn met een nieuw
mete-/petekindje, ik alvast wel! Want binnenkort komt er een
nieuwe meter/peter activiteit. Zien we jullie daar?
Ook even, wat een epic openingsfuif hebben onze feestjes voor
elkaar gekregen? Ik denk dat iedereen die er was zich even hard
geamuseerd heeft als ik want het was echt wel een fantastische
editie. Ik zit met spanning af te wachten tot het galabal in een nieuw
fantastisch thema. Schrijf alvast allemaal 25 november in jullie
agenda en zorg ervoor dat jullie mooiste kleren op kot liggen dan,
want VPPK gaat er weer iets enorm leuk en mooi van maken.
We zitten ondertussen ook al aan de helft van ons semester, tijd om
te beginnen blokken dus! Mopje, tijd om eens onze boeken af te
halen. Dit kan nog iedere maandag en woensdag in de kelder aan
ons lokaal. Met al de toffe activiteiten die eraan komen hebben we
nog even geen tijd om onze boeken open te slaan. Gelukkig is de
kerstvakantie er om onze
achterstand in te halen.
Groetjess
De vice

4

Liefste FPPW'ers,
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!
’t Paperke is een faculteitstijdschrift dat we maandelijks
uitbrengen. Jullie kunnen ons tijdschrift 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.
De herfst vibes zijn in het land dus dit is onze cue om het
enige echte Herfstpaperke uit te brengen. In de kijker staan
'Who is who' herken jij deze VPPK leden, 10 feiten over de
herfst en last minute Halloween kostuums.
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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Don't be 2L8!
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Geschiedenisles:
Dia de los Muertos
Dia de los Muertos of Dag van de Doden is een
belangrijke feestdag die gevierd wordt in
Latijns-Amerika en met name in Mexico. Deze
viering vindt jaarlijks plaats op 1 en 2
november.
Op deze dagen vieren ze de terugkeer van hun overleden
geliefden. Deze geliefden keren namelijk als geesten terug
naar de wereld van de levenden en vieren samen feest met
hun familieleden. De dagen voor de viering maken ze de
graven van hun dierbaren schoon en versieren ze deze. In veel
huizen wordt ook een altaar opgericht waar de foto's van de
overledenen staan.
Deze traditie komt oorspronkelijk van bij de Azteken. Zij
vereerden de godin Mictecacihuatl, de ‘Lady of the Dead. Door
de kolonisatie van de Spanjaarden kwam het christelijke geloof
mee naar Mexico. De Spanjaarden geloofden in hun traditie
maar wouden tot een akkoord komen over de
feestdag. Ze mixten de twee feestdagen en zo
ontstond Dia de los Muertos.
Het meest bekende aan Dia de los Muertos is
zonder twijfel de calaveras of 'schedels'. Vroeger
waren dit echt schedels die kleurrijk beschilderd
werden maar nu zijn dit suikerschedels.
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De versiering tijdens deze viering is zeer
kleurrijk. Elke kleur heeft dan ook een bepaalde
betekenis. De kleur zwart representeert de
dood (het land van de doden). Paars staat voor
pijn, leed en rouwen. De familieleden gebruiken
de kleur paars om het verlies van een geliefde
te erkennen. Met de kleur roos betuigen ze eer
aan de overleden. Vaak zijn de schedels geverfd
en gekleed in het roos.
Wit symboliseert hoop, zuiverheid en vernieuwing. Deze kleur
vind je vooral terug in de bloemen op het altaar en de
traditionele papieren decoraties. Oranje staat voor de zon en
geel staat voor zowel licht als de dood. De typische
goudsbloemen worden op de grond gestrooid op weg naar
het altaar. De doden kunnen deze gebruiken als pad naar onze
wereld. Ten slotte symboliseert de kleur rood het bloed van
het leven.
Als je nog meer over het festival wil weten, raden wij jullie aan
om zeker eens de Disney film 'Coco' te bekijken.
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10 feiten over de
herfst
1. Amerikanen verwijzen naar de herfst met
het woord 'fall' terwijl Britten het woord
'autumn' gebruiken.
2. Mensen geboren tijdens de herfst leven
langer.
3. De herfst is het seizoen van de liefde.
4. Reizen is goedkoper tijdens de herfst.
5. Volgens bijgeloof zou het vangen van een
vallend blad geluk brengen.
6. Pumpkin Pie Spice smaakt niet naar
pompoen.
7. Appels happen was vroeger een hofmakerij
ritueel.
8. De helderste maan (harvest moon) kan je
zien tijdens de herfst equinox.
9. Er zijn meer dan 7500 soorten appels.
10. De gebieden rond de evenaar kennen geen
herfsttemperaturen.
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WHO IS WHO?
Herken jij deze mini VPPK praesidium leden ?
Oplossing vind je op het einde van ‘t Paperke
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horoscoop
Schorpioen

Boogschutter

23 oktober - 21 november

22 november - 21 december

Jij gaat graag uit en
drinkt wel graag eens
een pintje. Hierdoor is
je weekgeld elke
woensdag al op.

Jij hebt deze eerste
weken nog niet veel
lessen gezien.
Inhaalmaneuver na de
herfstvakantie?

Steenbok

Waterman

20 januari - 18 februari

22 december - 19 januari

Halloween is nog niet
eens gepasseerd maar
jij zit al volledig in de
kerstsfeer.

Dat natte herfstweer is
niks voor jou. Geef jou
maar vlug de zon terug.

Vissen

Ram

21 maart - 19 april

19 februari - 20 maart

Halloween is helemaal
jouw ding. Jij kijkt er al
super hard naar uit om
te griezelen op een
Halloweentocht.

Jij ben de afgelopen
weken verkouden
geweest. Voor jou mag
dat herfstweer ook wel
stoppen.
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Stier

Tweelingen
21 mei - 20 juni

20 april - 20 mei

Jouw Halloweenkleren
liggen al klaar! Je kan
niet wachten om te
griezelen en je
vrienden bang te
maken.

Je kan niet wachten
om onder een
dekentje met popcorn
een enge film te kijken.
Spoooky!!

Kreeft

Leeuw

21 juni - 22 juli

23 juli - 22 augustus

Na al een tijdje ziek
geweest te zijn ben je
weer helemaal
genezen. Jij bent klaar
voor deze periode.

Ook al is de zomer
meer jouw ding kijk je
toch uit naar die mooie
kleuren van de herfst.

Maagd

Weegschaal

23 augustus - 22 september

23 september- 22 oktober

Jij geeft niet zoveel om
Halloween, horror of
herfst. Jou gaan we
niet zo vlug verkleed
zien. Dat verandert dit
jaar ook niet.

De herfst is helemaal
jouw ding! Je botjes en
regen kleren liggen al
klaar om van de
buitenlucht te genieten.
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Ben jij een echt horror
mens?
Als ik aan herfst denk, denk ik aan
A) trick or treat met vrienden
B) slecht weer
C) mensen kei hard laten verschieten op Halloween

Als iemand mijn beste vriend(in) iets aandoet dan…:
A) flip ik hem
B) Houd ik mij er buiten
C) plan ik een moord op die persoon
Ik ben een…:
A) avondpersoon
B) ochtendpersoon
C) nachtuil
Mijn ouders vinden mij…:
A) soms wat brutaal
B) heel lief
C) een echte duivel
Bij horrorfilms…:
A) ben ik een beetje bang
B) ik kijk die niet eens
C) lach ik mij een kriek
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Bij de eerste indruk denken mensen dat jij.... bent:
A) extravert
B) stil
C) intimiderend
Wat is jouw favoriete setting in een horrorfilm:
A) een akelig bos
B) heb ik niet
C) verlaten gebouw
Als ik een spin zie dan…:
A) steek ik die in een potje en zet hem buiten
B) roep ik voor mijn leven
C) vermoord ik hem
Vooral A

Vooral B

Vooral C

halloweenlover

te onschuldig

Horrorgriezel

Jij bent niet
helemaal into horror
maar je vindt het
wel leuk om samen
met vrienden op
halloween een film
te kijken of samen
iets uit te spoken.

Jij bent helemaal
niet into horror. Je
karakter matcht hier
helemaal niet mee
en zou horror
gemakkelijk kunnen
uitschakelen in je
leven.

Horror is echt iets
voor jou. Als het
aan jou lag was het
elke dag halloween
en zat je elke
avond horror films
te kijken in bed. Jij
bent echt geen
bangerik. Angst en
fearless staan op
jou lichaam
geschreven
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VPPKokerellen

Pasta met geroosterde pompoen (2p)
Ingrediënten
- 400 gr pompoenblokjes
- 1 handje walnoten
- 150 gr spaghetti
- 0.25 rode peper
- 5 gr verse salie
- 1.5 eetlepel tomatenpuree
- 0.5 rode ui
- snufje oregano
- 0.5 teen knoflook
- snufje peper en zout
- 100 ml (plantaardige) room
Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 200° graden.
- Verdeel de pompoenblokjes over de gehele bakplaat.
- Hak de ui en knoflook grof en verdeel over 1 helft van
de bakplaat met pompoen. Besprenkel met een beetje
olie.
- Rooster de pompoen, ui en knoflook in ca. 20 min gaar.
- Kook ondertussen de pasta gaar.
- Bak de blaadjes salie 2 min in een klein beetje olie in
een grote pan en haal daarna eruit.
- Doe de helft van de bakplaat met ui en knoflook in een
blender of keukenmachine.
- Voeg de rode peper, oregano, peper, zout, room, salie en
tomatenpuree toe en blend helemaal fijn.
- Doe de andere helft van de pompoenblokjes in de pan
en bak deze een paar minuutjes in een klein beetje olie.
- Voeg de pompoensaus toe en daarna ook de gekookte
pasta. Meng alles goed door elkaar.
- Hak de walnoten grof en voeg deze toe aan de saus.
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Tomatensoep met balletjes (2p)
Ingrediënten:
- 2.5 vleestomaten (of 400g
- 1/2 kruidentuiltje
tomaat uit blik)
- 35g tomatenpuree (blik)
- 125g gehakt
- 1/2l groentebouillon
- 1/2 ui
- boter
- 1/2 teentje knoflook
- peper
- 1/2 selderstengel
- zout
- 1/2 wortel
Bereiding:
- Pel en snipper de ui en de knoflook.
- Snijd de selder in boogjes, schil de wortel en snijd hem
in stukken.
- Pel de tomaten en snijd ze in stukken.
- Smelt wat boter in een soeppan, stoof hierin de ui en de
knoflook glazig. Voeg de selder, de wortel en de
tomatenpuree toe en laat enkele min meestoven.
- Doe de tomaten erbij en laat even sudderen op een zacht
vuurtje.
- Doe het kruidentuiltje en de bouillon in de pan, breng
aan de kook en laat 30 min zachtjes pruttelen.
- Rol balletjes van het gehakt.
- Haal het kruidentuiltje uit de soep en mix goed fijn.
- Doe de balletjes erbij en laat 3 minuten meekoken
zonder te roeren. De balletjes zijn gaar als ze komen
bovendrijven.
- Breng de soep op smaak met peper en zout.
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(Last minute)
Halloween kostuums
Winx Club

Teletubbies
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Duivel/engel

M&M’s

19

Woord van de maand

Herfst weer
Zelfstandig naamwoord
Vallende bladeren, regen, zon, regen, zon, regen, zon, wat is dit???
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Sudoku

23

Woordzoeker

BLAD - BLADBLAZER - EEKHOORN - EGEL - EIK HARKEN - HERFST - HERT - KASTANJE - MODDER ORANJE - PADDENSTOEL - POMPOEN - SOEP - SPIN VLEERMUIS -VOGELTREK
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Kleurplaat
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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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