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HO HO HO!

Het is zover! De mooiste tijd van het jaar komt eraan. Onze
kerstboom op kot staat al hoor, stiekem al sinds 1 november, je
kunt er niet vroeg genoeg aan beginnen denk ik dan. 

Het moment dat ik aan de feestdagen denk, denk ik ook aan de
examens. Ik weet dat de meesten onder ons dit niet zo een toffe
periode vinden maar ik ben best excited want de blok is echt wel de
rustigste periode in mijn leven. 

Voor de eerste jaartjes die voor het eerst zo een examenperiode op
de unief meemaken: stress vooral niet te veel en ontspan genoeg,
het komt allemaal wel goed! Zie je het even niet meer zitten? Mag je
mij zeker sturen hihi! 

Ook 2023 komt eraan, hoe rap gaat dit allemaal? Hebben jullie al
nieuwe goede voornemens voor het nieuwjaar? Ik denk dat ik vooral
nog meer cava ga drinken, nog meer plantjes ga kopen en nog meer
desserts ga eten, al bij al dus gewoon nog meer genieten van het
leven! Want je kent het wel hè, we zijn zo van “we gaan dit jaar echt
beginnen sporten” maar dat komt eigenlijk toch nooit uit.

Over cava gesproken, wie zie ik op onze 
nieuwjaarsreceptie? Ik heb er massa’s zin in. Ik
denk dat ik ook op dat moment al ga beginnen
aan mijn goede voornemens. Beter te vroeg dan
te laat toch? 

Nog is super veel succes aan iedereen met de
blok en PRETTIGE FEESTDAGEN!
Tot volgend jaar! 

Groeten 
De Vice 
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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.

Zo zitten we al aan ons laatste Paperke van 2022: 't
Winterpaperke. Wat gaat het vlug. Nog maar een paar weken
en het nieuwe jaar staat voor de deur. In deze editie staan
'Secret Santa Cadeaus', 'Hoe overleef ik de blok' en 'Vicantor wil
ook iets zeggen' in de kijker. 

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 en fijne feestdagen!
xoxo
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Don't be 2L8!



Geschiedenisles:
Over het WK

Dames en heren het is weer zo ver. Het moment waar
we in spanning op zaten te wachten is daar. Het
vierjaarlijkse toernooi: het WK. Maar wat houdt het in
en waar komt die traditie nu vandaan?

Het WK (Wereld Kampioenschap) is een competitie
die om de vier jaar gehouden wordt tussen de
nationale mannenteams aangesloten bij FIFA. FIFA is
de Wereldvoetbalbond die toezicht houdt over het
kampioenschap.

Oorspronkelijk werden op de Olympische spelen
enkele voetbaelwedstrijden gespeeld door drie à vier
amateurclubs. Maar in 1906 probeerde FIFA voor het
eerst een internationaal toernooi, dat los stond van
de Olympische spelen, tussen verschillende landen te
houden. Dit mislukte.

Op de Olympische spelen van 1908 verkreeg voetbal
zijn status van officiële competitie en werd door de
Engelse voetbalbond een toernooi georganiseerd. Het
toernooi ging tussen de nationale teams. In 1914
erkende FIFA het toernooi als 'Wereldkampioenschap
voetbal voor amateurs'. Vanaf dat moment werden zij
verantwoordelijk voor de organisatie van het
evenement. 
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Het eerste officiële WK werd georganiseerd in 1930. Er
was namelijk besloten dat voetbal niet opgenomen
werd als sport op de Olympische spelen van 1932.
Voetbal viel niet zo in de smaak op dat moment. In
1928 kwam het voorstel van de toenmalige voorzitter
van FIFA, Jules Rimet, om zelf een internationaal
voetbaltoernooi in elkaar te steken. Op dit
kampioenschap zouden de sterkste nationale teams
voor de wereld kampioen titel strijden. 

Er werd uiteindelijk besloten om het eerste officiële
WK in Uruguay te houden in 1930. Ze kozen hiervoor
omdat Uruguay hun 100 jaar onafhankelijkheid vierde
en al dubbel olympisch titelhouder was. Landen
moesten zich niet kwalificeren zoals nu maar werden
uitgenodigd door FIFA. Uiteindelijk namen er dertien
teams deel aan het WK. De Europese teams
bestonden uit België, Roemenië, Joegoslavië en
Frankrijk. De winnaar van het WK was Uruguay. Vanaf
dat moment werd er om de vier jaar een toernooi
gehouden telkens in een ander gastland.

Ziezo dit was een kort overzichtje van de
geschiedenis van het WK. Benieuwd naar de winnaar
van dit WK? Wij ook!!!
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Secret Santa Cadeaus

D I M B A R E  L E D  S T R I P
€ 1 4 , 9 5
B O L . C O M

K E R S T S O K K E N
€ 1 2 , 9 9
B O N P R I X

G E U R K A A R S E N
€ 1 , 5 0 - € 7
I K E A
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D E O D O R A N T
€ 4 , 3 - € 6 , 5
K R U I D V A T

S H O T G L A A S J E S
( D R A N K S P E L )
€ 1 2
B O L . C O M

C A D E A U B O N
P R I J S  N A A R  K E U Z E
W I N K E L  N A A R  K E U Z E

D R I N K F L E S  
€ 1 3 , 4 5
B O L . C O M
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VICANTOR WIL OOK
EENS IETS ZEGGEN

Jow Jow fppw'ers! Vicantor hier. Ik wou jullie ook eens
lastig vallen via dit medium en heb daarom hier een
compilatie gezet van wat hartverwarmende wasbeer
plaatjes. Want laten we nu eens eerlijk zijn. Wat is nu
beter dan een wasbeertje om je ziel te verwarmen in deze
koude en donkere dagen? (Naast chocomelk, een
dekentje, glühwein, een kachel, een goeie kerstfilm, een
kat, meerdere katten, een hond, meerdere honden, de zon,
op vakantie gaan naar Spanje, op vakantie gaan naar
Italië, op vakantie gaan naar Portugal, een vuurtje stoken,
een groter vuur stoken .... Oké veel dingen maar enkel
wasberen liefde kan ik via hier doorgeven.) 

Nu vragen jullie je vast af waar mijn fascinatie  met wasberen
vandaan komt. Mijn antwoord hierop: "Geen idee, ze zijn gewoon
cute".

Enjoy deze compilatie van kerstwasbeertjes!
Kerstman van de wasberen,
wie braaf is krijgt lekkers.
Wie stout is krijgt ook iets
lekkers (zeer open en
vergevende cultuur).
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Wasbeer die kerstaankopen doet
 anno 2022.

Wasbeer, klaar om z'n favoriete
kerstfilm te kijken, in zeteltje.
Colorised en dan weer uncolorised
in het fysiek paperke.

Wasbeer die half in slaap
valt aan de kerstboom.

Een wasbeer verkleed als elf. Toch wel
een beetje een duts.

Als je niet weet wat me te
geven dit jaar. Dit soort
cadeau aub.



Ruim je bureau op.
Leg afleiding aan de kant waar je
het niet kan zien.
Studeer in een rustige omgeving.
Leg andere leerstof die je niet nodig
hebt aan de kant.
Installeer focus apps.

 

HOE OVERLEEF IK DE BLOK

Focus

Plannen
Maak op papier, via canva of andere
apps een planning.
Probeer niet te veel verschillende
vakken na elkaar te studeren.
Plan pauzes in.

Slaap
Het is beter om vroeger op te
staan dan om laat verder te
studeren.
Ventileer je kamer overdag zodat
je in verse lucht kan slapen.
Zorg dat alles klaar ligt voor de
volgende ochtend. Zo kan je gerust
slapen en heb je minder stress in
de ochtend.
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Ontspanning
Hou studeren en vrije tijd
duidelijk gescheiden. Eet dus
niet aan je bureau of studeer
niet in bed.
Probeer zoveel mogelijk frisse
lucht te nemen.
Zoek een kort work-out filmpje
op Youtube op.
Zet je koptelefoon op vollebak
en laat je gaan.

Voeding
Eet zo gezond mogelijk.
Drink zoveel mogelijk water
Vermijd energiedranken/koffie
na 17u.
Een kopje thee kan over het
algemeen minder kwaad dan te
veel koffie.

!! Iedereen heeft zijn eigen studeermethode en
levensstijl (tijdens de blok). Doe waar jij jezelf

goed bij voelt !!
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Knabbeltjes doorheen de
blok

Nootjes Fruit

Soep

Chocolade

Water

Kauwgom

Koffie

Groenten

Koekjes Pudding

Gummybeertjes Muntjes
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Serie recommendations
Om je even te ontspannen
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Memes





Wintertijd
Het is winter. En ge bedenkt dat ge wel eens iets zou willen
schrijven over die winter, maar God, ge weet niet wat. En
ge tuurt even door het raam van uw klein Gents kotje, het
kotje dat zich op de vierde verdieping bevindt, en zich zo
hoog in de lucht bevindend ziet ge eigenlijk enkel de daken
van andere, kleinere huisjes, waar vast ook enkel kotjes
tussen zitten. Ge staart naar uw leeg en wit word-
document, en daarna weer naar buiten, naar al die
verschillende daken. En dan dringt het tot u door, wat als
al het wit van uw computerscherm nu eens over die daken
zou vloeien, dan zou het pas echt winter zijn, een winter
waarover ge schrijven kunt.

Ge denkt aan alle winters die ge gekend hebt, de winters
waarover ge niet schrijven kunt, waar geen mooie witte
laag op de daken lag. Al hebt ge in uw leven wel al sneeuw
gezien. En uw moeder, snel verwonderd als ze is, riep u
enthousiast toe: “Kijk, ziet eens hoe schoon de
sneeuwvlokjes dwarrelen” Er is iets dat in u wringt, want
ge hebt eigenlijk nog nooit een sneeuwvlokje zien
dwarrelen. Dwarrelen, dat is iets voor tijdens de
verleidingsdans van een nymfomane bosnimf, niet voor
sneeuwvlokjes. Sneeuwvlokjes vallen, weliswaar trager
dan regendruppels, maar toch het doodgewone vallen.
Zoals de wereld ook niet zweeft of vliegt of reist, maar
simpelweg ronddraait. En de wind niet door de haren van
schone jongedames danst, of met de bladeren van een
berkenboom speelt. De wind waait, en daarmee is het
gezegd en geschreven. Er zijn geen wonderen in de wereld,
slechts de taal om er wonderen van te maken. De taal
stromend uit artiesten, schrijvers, muzikanten en
schilders. Het wonder is menselijk, niet wereldlijk. 
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Ge wordt bang, want ge zou toch oh zo graag schrijver zijn,
maar ge ziet de wereld niet zoals de schrijvers. Als het
sneeuwt vindt ge geen buitenkosmische schoonheid, dat
ge amper in woorden kunt omschrijven. Voelt ge de nood
niet uzelf te pijnigen in de zoektocht om die woorden wel
te zoeken, nee, als het sneeuwt, vallen sneeuwvlokjes met
behulp van de waaiende wind op de ronddraaiende aarde.
 
Ge ijsbeert wat in uw kotje, van dat raam naar uw laptop
en terug, want het maakt u toch wat ongemakkelijk. Ge
wilt weten wat er tussen het vallen en het dwarrelen ligt,
wat een schrijver tot schrijver maakt. Uw brein peinst en
peinst terwijl uw voeten zich haastig heen en weer
verplaatsen, alsof uwen stappenteller heeft getoond dat
ge vandaag nog niet genoeg bewogen hebt. Het
concentreren lukt niet. Mannelijk lijk uw brein is, dwaalt
het af naar de vrouw. Starend naar uw bed denkt ge aan
alle vrouwen die ge gehad hebt, alle vrouwen die ge
krijgen kunt en vooral aan die ene die ge niet krijgen kunt.
Verdomme, als het dan wel niet die ene is dat ge wilt
zeker. En niet concentrerend zet ge u terug voor dat
maagdelijk wit scherm. En het besef komt. Ge ziet het
plotseling allemaal zo duidelijk, wat ge mist, wat de mens
tot mens maakt en hem de mogelijkheid verleent om van
de aardbol een wereld te maken, wat er tussen het ‘vallen’
en het ‘dwarrelen’ ligt. Het is de Liefde. Niet de liefde
waardoor ge om de zoveel tijd bij hetzelfde wijf sukkelt,
nee, een andere liefde, een dagdagelijkse liefde, die
ondanks zijn menselijkheid, groter dan de mens lijkt te
zijn. Die ervoor zorgt dat de hemel blauwer is, het gras
groener, de zon meer straalt. De Liefde des Levens. Ze
komt boven op goede dagen die geen speciale reden
hebben om goed te zijn, waarop ge wakker wordt en de
lucht gelijk gewoon meer zuurstof bevat dan anders. 
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En uw gedachten zijn nog niet gevormd of de woorden
vloeien al uit uw vingers. Binnen de kortste keren is dat
wit blad doordrenkt van de zwarte letters. 

Van al dat schrijven moet ge even op adem komen en ge
tuurt weer door het raam van uw hooggelegen kotje en
wat ziet ge? Wonderlijk als het is, de daken zijn wit,
spierwit. Een vlaag van levenswil vliegt door uw lijf en ge
loopt de trap af, wat zeg ik, ge rent de trap af, gelijk uw
hele leven de honderd meter sprint is. 

Wanneer ge beneden komt, de deur openzwaait en de
straat opwandelt, zijt ge ver weg van uw Gents kotje,
terug in het uitschot van West-Vlaanderen waar ge
vandaan komt, waar de bekrompenheid door de kamers
sluipt en de woorden klein zijn, waar ge misschien, op het
einde van de week, thuishoort. Het is een simpele
woonwijk, net buiten de stad en ge hebt er dinge, met zijn
gezwollen enkel, die van een ziekte-uitkering Cara koopt
en met een blikje in de hand wacht tot tegels van de straat
zichzelf verleggen, en dinge, met hare buurman, die tevens
haar minnaar is en hare katholieke man die zo goedgelovig
is en het huwelijk ziet als het stabielste construct der
mensen, en ocharm, hij zou het niet eens kunnen
inbeelden. En dinge met zijn aktetas, iedere ochtend
sereen wandelend naar het kantoor, ‘s avonds even sereen
terugkerend. Hij heeft geld zat, doch hij het niet uitgeven
kan en iedere avond twee koude boterhammen met ham
en een beetje margarine eet gelijk een armzalige
handarbeider. Hij leeft alleen, want hij heeft amper tijd
voor hobby’s, wat zou hij dan tijd hebben voor zo’n
tijdrovend wezen als de vrouw. 
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En dinge, van op de hoek, die amper buitenkomt, liever
binnen breit doch tussen de rechte en de averechte steken
al jaren droomt van een echte vent, die haar innig kussend
tegen de muur aandrukt. Echter ze breit met gekruiste
benen verder gelijk zij de preutsheid zelve is. En dinge, die
een schat van een vrouw heeft, maar het toch niet laten
kan om naar de meisjes te turen, de kleine meisjes, die
waar ge eigenlijk niet naar zou mogen turen, een gedachte
die hem zo angstig maakt dat hij van zijn eigen zou
weglopen. En dinge, dat jonge meisje, waar dinge naar
tuurt, die op haar kamer boeken leest en in de boeken het
grootse leven dat zich buiten afspeelt zoekt. Ze haat haar
moeder die toch zo klein is groot gebracht dat ze niet eens
inziet dat men iets uit boeken kan leren.

En ge verzamelt ze allemaal, ja, zelfs de minnaar van dinge
en de domme moeder van dinge. Kijk eens omhoog, zegt
ge.

En allen, al waren het spinnenogen en geen aparte
oogballen, delen van een groot bewust wezen en geen
hoopje bijeengesprokkelde individuen, kijken op het zelfde
moment naar boven. En ze zien… ja, wat zien ze? Niks,
helemaal niks. Almeteens breekt alle synchronie en alle
oogballen vallen stuiterend op de grond. Ze kijken elkaar
van ontgoocheling zuchtend en hoofdschuddend aan.  En
ze staren naar u, gelijk ge hen de hele wereld beloofd had
en ze slechts enkel brokken aarde gekregen hebben. En ge
wilt roepen, tieren, lachen, schreien, alles wat uw
stembanden tegelijk aankunnen. Uiteindelijk zegt ge stil
en mededelend, zelfs ietwat binnensmonds: “Maar
mensen toch, ziet ge het dan niet? De sneeuwvlokjes. Ze
dwarrelen.”

Ybe Terryn
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Horoscoop

Ram
21 maart - 19 april 

Vissen
19 februari - 20 maart

Waterman
20 januari - 18 februari

Boogschutter
22 november - 21 december

Steenbok
22 december - 19 januari

Stier
20 april - 20 mei 

De kerstboom staat bij
jou al klaar. Jij bent

helemaal in de
kerstsfeer.

Jij hebt al je lessen in
kunnen halen en je

bent voorbereid voor
de blok. Let's rock this!

Jij ziet de pakjes al
onder de kerstboom

liggen en kan niet
wachten om ze te

openen.

Door de blok heb jij
wat moeite om in de

kerstsfeer te komen en
verander je soms in

'the Grinch'.

Jij kan niet wachten tot
oudejaarsavond om

gezellig met je familie
het nieuwe jaar te

beginnen.

Jij hoopt op een witte
kerst. Maak je dan een
sneeuw-man of houd
je een sneeuwballen-

gevecht?
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Schorpioen
23 oktober - 21 november

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 augustus

Maagd
23 augustus - 22 september

Weegschaal
23 september- 22 oktober

Jij hebt het helemaal
gehad met dat koude
weer en kijkt nu al uit

naar de zomer.

Jij gaat goed feesten
op oudejaarsavond en
wordt wakker met een

kater. Succes met
blokken de 

volgende dag.

Jij overleeft de blok
maar net op koffie en

snackjes van de mama.

Jouw secret santa
geeft jou een cadeau

dat je niet zo aanstaat.
Good luck met je

gezicht in de plooi
 te houden.

Jouw examenplanning
is al helemaal klaar. Je
hebt een goed gevoel
over de blok en bent

er volledig op
voorbereid.

Jij kan niet wachten om
kerstavond te vullen

met melige kerstfilms
en een tas warme

chocomelk.

25



VPPKokerellen 
Blok editie

Stoemp met worst (2p)

Ingrediënten:
250 gram bloemige aardappelen
250 gram wortels
250 gram knolselder
1/2 stengel prei
2 worsten
1 ui

Snijd het witte gedeelte van de prei in stukjes
Maak de uien schoon en snijd ze
Schil de wortels, aardappels en knolselder.
Snijd dit alles in stukken.
Kook de aardappelen, wortels, en knolselder gaar.
Verhit wat boter of olie in een pan en fruit de uien.
Doe na enkele minuten de prei erbij.
Giet de aardappelen, wortels en knolselder af
Stamp deze fijn met een pureestamper.
Voeg de rest van de boter toe, en maak er een
smeuïge stamppot van.
Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout en
voeg het scheutje melk toe.
Bak de worsten in een pan met wat boter of olie.

Bereiding:

2 lente uien
75 gram boter
Een scheutje melk
Peper en zout
Nootmuskaat
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Brownie (15 stuks)

Ingrediënten:
250 gram boter
125 gram bloem

250 gram donkere chocolade 
5 eieren

250 gram suiker
 

Verwarm de oven voor op 180°C. 
Beboter de bakvorm en bestuif met bloem.
Smelt de chocolade au bain-marie. 
Haal de kom uit het warme water en roer de boter
in blokjes door de gesmolten chocolade. Laat een
beetje afkoelen.
Splits de eieren en klop de eiwitten stijf.
Klop de dooiers met de suiker tot een schuimige
massa
Roer ze vervolgens voorzichtig door het afgekoelde
chocolademengsel. 
Spatel er vervolgens het eiwitschuim door. 
Zeef de bloem boven het beslag en spatel er door.
Schep het beslag in de vorm en strijk glad. 
Bak 20 à 25 minuten in de oven, tot de bovenkant
droog en lichtjes gebarsten is, maar het midden nog
wat kleverig aanvoelt. 
Laat afkoelen in de vorm.
Snijd het gebak in 15 vierkanten en serveer.

Bereiding:  
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De foute
Christmas playlist

ScriptorApproved
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Woord van de maand

Overdressed

Zelfstandig naamwoord

Zo veel mogelijk kleren als je kan aantrekken om dat koude
winterweer te trotseren.
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Sudoku 
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extra sudoku

-> blokeditie
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Woordzoeker

CADEAU - CHAMPAGNE - CHOCOMELK -
FEESTDAGEN - HANDSCHOENEN - IJSPEGEL -

JENEVER - KERSTBOOM - KERSTMARKT - 
 KERSTSTAL - LAMPJES - MARETAK -
NIEUWJAAR - NIEUWJAARSBRIEF -

SNEEUWBAL
 34



Kleurplaat



Het hele Praesidium
wenst jullie fijne feesten
toe en veel succes met de

examens!



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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