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Het is zover, het einde van een 
jaar Groei, maar om het met 
Gandalf’s woorden te zeggen 
“End? No the journey doesn’t 
end here. Another year of Groei 
awaits us”. Nuja, het was toch 
iets in die trend. 
 
Voor we er een punt/pint achter 
zetten, dient eerst nog deze ver-
sie door onze trouwe lezers 
doornomen te worden. Een dun-
nere versie dan de vorige keer, 
maar zeker even sappig. 
 
We wensen iedereen nog een 
vlot einde van het semester toe, 
goede examens ondanks deze 
situatie en een zonnige zomer-
vakantie. 
 
Voor de laatste keer dit jaar, 
vele groe(i)tjes en natuurlijk ook 
veel leesgenot! 
 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en           

Ewout Duhamel 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Quarantaine-editie Mei 2020 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Meigroei, quarantiane-editie 

(niet gedrukt) 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 
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Kalender 

Datum Activiteit Waar? Tijdstip 

De rest van dit 
semester 

Binnen blijven Thuis Gans de dag 
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De Praeses neemt afscheid 
Praeses 

Beste leden, 

Het is een afscheid in mineur. Het coronavirus heeft stevig op onze werking ingehakt, 
maar toch kijk ik vol vreugde terug naar het afgelopen jaar. Het was voor mij een bij-
zonder boeiend, uitdagend, maar vooral leerrijk jaar. Ik wil jullie dan ook bedanken 
voor het enthousiasme, de collegialiteit en het warme hart dat jullie dit jaar opnieuw 
hebben getoond! 

Natuurlijk moeten Griet en ik ook het praesidium van dit jaar bedanken voor al hun 
enthousiasme en inzet. Hoedje af voor het feit dat jullie, ondanks de werkdruk van 
jullie studie, quasi al jullie vrije tijd opgaven om het beste van jullie zelf te geven op 
de activiteiten en daarrond. Het was een waar plezier om jullie, samen met Griet, aan 
te sturen. 

Hoewel het einde van dit academiejaar redelijk abrupt was, hebben we toch redelijk 
wat liefdesbrieven mogen ontvangen van de Riktor, toch iets om de pijn te verzach-
ten, en voor de belangrijke informatie in verband met de examens konden we altijd 
terecht op VRT NWS. Wie heeft nog Ufora nodig als de VRT de regelingen op voor-
hand al weet? Handig! 

Kameraden, volgend jaar zijn er genoeg momenten om dit abrupt einde goed te ma-
ken! 

Nu wordt het stilaan tijd om de fakkel door te geven. Op 5 mei gaan de verkiezingen 
door. De afgelopen jaren zagen we er steevast uit als een vreemde nederzetting die 
eten en drinken uitdeelde. Helaas zal het dit jaar anders zijn. 

De verkiezingen zullen volledig digitaal plaatsvinden. Om dat allemaal in goede ba-
nen te leiden, zijn de informatici van het Fakulteiten Konvent, de koepel van studen-
tenkringen verbonden aan de UGent, een verkiezingsplatform aan het bouwen  zodat 
dat jullie binnenkort anoniem kunnen stemmen via jullie UGent Login. Als alternatief 
hebben we ook een backup plan klaar via Google Drive. Zoals ons grootmoeder zegt: 
“gratis is de beste saus”, dus ik kijk watertandend uit naar het systeem van het FK. 

Houd de VLK-pagina voldoende in de gaten om op de hoogte te blijven, info te ont-
vangen over onze kandidaten en praktische info te krijgen over de verkiezingen. 

 
Vaarwel vriendjes, bedankt voor alles en tot een volgende! 

Simon Heuninck 

VLK Praeses 2019-2020 
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Griet Groet Groei goes serious 
Vice 

 

Ik zal eerlijk toegeven dat mijn vorige artikels, hoewel vermakelijk, leuk, grappig en 
origineel, niet echt serieuze onderwerpen behartigden. De context waarin we ons van-
daag de dag bevinden, geeft echter veel om over na te denken. Crisissituaties leggen 
pijnpunten in een samenleving bloot, stellen ons vermogen om te relativeren op de 
proef en testen onze ‘leiders’. Een heel interessant fenomeen is de belangrijke rol van 
de media in deze crisis. Naast een louter informatieve functie lijkt hun manier van 
berichtgeving ons denken en doen te bepalen. 

Iedereen weet dat de manier van berichtgeving tussen de Standaard en Het Laatste 
Nieuws anders is, hoewel blijkt dat het overgrote deel van de inhoud overeenkomt. 
Het gaat om de titels en de foto’s bij eenzelfde bericht. HLN zal opzettelijk wazigere 
foto’s posten om zo over te komen als ‘krant die dicht bij de mensen staat’. De Stan-
daard wilt zich daarentegen profileren als ‘krant voor de intellectuelen van onze 
maatschappij’, iets dat sterk benadrukt wordt met hun groot aantal plus artikels, waar 
je als gewone lezer niet aankan, maar vanaf je op de site komt in je gezicht gesmeten 
krijgt. In deze crisis lijkt echter elke krant zich wel schuldig te maken aan sensatie-
nieuws.  

Wat is sensatienieuws? Ik zie dit als nieuwsberichten rond hot topics en dan liefst to-
pics waar mensen sterke verontwaardiging bij voelen. Dergelijke berichten worden 
door ons allemaal graag gelezen dus gaat men op zoek naar berichten rond dat topic. 
Dit leidt tot een sterk vertekend beeld van het aantal gevallen rond dat topic. Een 
nieuwsmedium kiest wat wij te zien krijgen. Natuurlijk is er een zekere controle en er 
moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden omtrent wat er gepost wordt en wat niet, 
maar het nieuws dat wij voorgeschoteld krijgen, bepaalt sterk onze keuzes en gedach-
ten. Men zegt wel eens “wie de media in handen heeft, beheerst het land” en niets 
blijkt minder waar. Marc Van Ranst is een populair mediafiguur en had in het begin 
van de crisis zeker en vast het land in handen. De media worden gebruikt om onze 
politiekers te dwingen beslissingen te nemen. Wat uw politieke voorkeur ook is, wan-
neer een politicus uit de gunst van de media valt, zal deze niet meer opstaan.  

Lockdownfeestjes waren op een bepaald moment de grote slechterik en schuldige van 
deze crisis. Natuurlijk was dit effectief een probleem dat schade berokkende aan de 
opgelegde maatregelen, maar op dat moment werd ook een samenkomst van 3 perso-
nen, jongeren, als lockdownfeestje bestempeld. Lockdownfeestjes werden hot topics; 
men was hierover verontwaardigd, dus hielden de media hun lezers hieromtrent vol-
ledig up-to-date met schandaleuze verhalen, opiniestukken en zelfs verontschuldigin-
gen van lockdownfeesters. Later gaat het verder: “Lockdownfeesters nemen nu plaats 
in op de intensieve zorg”. Er staat nog net niet bij dat ze dat dubbel en dik verdiend 
hebben. Dat laat men aan de lezer over om erbij te bedenken. Over hoeveel percent 
van de gevallen gaat dit dan? Hier gaat de berichtgeving over het sterven van jonge 
patiënten aan het coronavirus mee samen. In het groot werd de jonge leeftijd van het 
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slachtoffer vermeld. Hoe erg ook, dit blijven triestige uitzonderingen wanneer u de 
cijfers bekijkt. Samen met uitspraken als “ook jongeren zullen sterven” werd dit uitge-
streken over de media. Waarom? Enerzijds heerste er natuurlijk een mindset bij jon-
geren dat dit virus hen niet zou raken, want zij zijn jong en gezond. Dit klopt gedeel-
telijk, maar wanneer zij zich niet houden aan de maatregelen gaat de verspreiding ge-
woon verder. Dus om de meest hardleerse jongeren te bereiken moest angst gecre-
ëerd worden. Of dit een goede aanpak is, mag u zelf beslissen. Anderzijds gaat het 
hier over de eeuwige ‘strijd’ tussen rebelse jongeren, die vol voor het leven willen gaan 
en volwassenen die voorzichtig en met een beetje afgunst naar die jongeren kijken. Ik 
creëer hier geen generatiekloof. Deze bestaat al eeuwen, maar wordt nu sterker bloot-
gelegd door deze crisis en de media. 

Nog een hot topic in deze crisis is de rapportering van cijfers. Aantallen publiceren 
geeft de lezers iets tastbaars en betrouwbaars, want het zijn cijfers die vast staan. 
Wanneer wij in onze opleiding erin gedramd krijgen hoe omzichtig we wel niet moe-
ten omgaan met data-interpretatie, dan stel ik mij vragen bij die cijfers. Enerzijds 
kunnen deze cijfers mensen wakker schudden, anderzijds doet het mij de maatrege-
len in twijfel trekken die genomen zijn op basis van deze data. Data werd initieel niet 
afgebeeld als oversterfte, er werd geen vergelijking gemaakt met het griepseizoen, alle 
doden in woonzorgcentra werden bijgeteld waarvan slechts een zeer klein aantal 
effectief getest was zonder het normale gemiddelde in overweging te nemen. Het kan 
bijna niet anders dat een overheidsdata-instelling zoals Sciensano al deze bedenkin-
gen in beschouwing heeft genomen dus opnieuw gaat het over het selectief gebruik 
van deze data door de media. Dit is uiteraard een moeilijke kwestie aangezien niet 
iedereen een achtergrond heeft in data en dit moet begrijpelijk gecommuniceerd wor-
den. Wanneer er dan vragen komen naar de achtergrond van deze data, komen de 
media uiteindelijk met een laattijdige uitleg over de interpretatie van deze data en 
natuurlijk ontstaat dan een debat of het hanteren van dergelijke overschatting wel 
gegrond is. 

Aan het begin van de crisis schaarde de berichtgeving zich volledig achter de maatre-
gelen. Wie hier niet volledig achterstond of zich vragen stelde “wou geen mensenle-
vens redden”. Het zou ook chaos veroorzaken als de media onmiddellijk na het in-
gaan van de maatregelen al kritische bedenkingen zouden maken. Stilaan echter zijn 
de maatregelen, of beter gezegd de aanpak, uit de gratie aan het vallen. Eerst werd dit 
voornamelijk zichtbaar in de vorm van betalende plusartikels, dan werden oneerlijke 
boetes een hot topic, tenslotte begon men zich vragen te stellen over de toekomst en 
gevolgen van deze maatregelen. Wanneer de ‘leiders’ dan niet onmiddellijk een ant-
woord kunnen/willen bieden, vallen zij uit de gratie. De media kiezen nu de kant van 
het ongeïnformeerde volk. Wanneer beslissingen zoals het toelaten van bezoek in 
woonzorgcentra ondoordacht lijken, verliest men volledig de grip op de media. Het 
veiligheidsraadrapport lekt en voornamelijk onze premier, Sophie Wilmès, wordt 
graag de grond in gestampt, ze moest maar weten hoe ze een powerpoint moet bedie-
nen. 

Eén grote leidraad zou moeten opgevallen zijn doorheen deze tekst: het gebrek aan 
nuance. Nuances brengen geen éénduidige en krachtige boodschap over en worden 
dus vermeden in berichtgeving. Ook gaan mensen zoeken tot ze gelijk hebben en la-



 8 

 

 

ten ze nuance achterwege. Toch denk ik dat we zeker in dergelijke crisissituatie moe-
ten nuanceren om verdraagzaam en solidair te zijn tegenover elkaar en dat de media 
hierin een zeer belangrijke rol spelen. Als de media niet nuanceren, waarom zouden 
wij dan wel nuanceren? “Moet een nieuwsmedium aan objectieve berichtgeving 
doen?” Dit was een opiniestuk van de Redactie. Het eerste antwoord dat in mij op-
komt schreeuwt luid ja, maar eigenlijk is dat niet wat de mensen willen, wij willen 
sensatie. De media beïnvloeden ons denken en doen en wij beïnvloeden de media in 
hun berichtgeving.  

 
Dit was mijn laatste groeiartikel van dit jaar en dus mijn laatste groeiartikel als vice. 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor een topjaar! Hoewel korter dan verwacht was het 
toch weer een fantastische tijd. Tot volgend jaar en veel succes met de examens!!! 

Groet out 
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Boerenpoppol 
Cultuur 

Dit is waarschijnlijk het moment waar jullie al de hele quarantaine op zaten te wach-
ten. Deze vragen bleven ongetwijfeld voortdurend in jullie hoofd spoken. Wie is nu 
eigenlijk het grootste feestbeest? Wat is die meest gehate cursus? Ben ik nu echt de 
grootste mannen- of vrouwenzot? Wel beste lezers, eindelijk is hier het antwoord op 
al jullie vragen. Met veel plezier kondig ik jullie de winnaars aan van de Boerenpoppol 
2019-2020! 

Als Leukste prof verkozen jullie opnieuw Matthias D’Hooghe. Ook de Mooiste as-
sistente en Leukste vakgroep waren dit jaar geen verrassing, want hier wonnen op-
nieuw Lisa Martin en KERMIT. De Meest gehate cursus vinden jullie statistische da-
taverwerking, met 1 stem voorsprong op fysica 2. 

Nu gaan we over naar de winnaars onder de studenten: 

Als Mooiste boer en boerin kiezen jullie voor Matteo Vancutsem en Eline Van 
Damme. Eline wint daarnaast ook in de categorie van Persoon die nooit herexa-
mens zal hebben. Bij Mooiste mannelijk en vrouwelijk praesidiumlid komen 
Simon Heuninck en Annelien Aerts als winnaars uit de bus. Annelien wint ook in de 
categorie van Mooiste ogen, maar eens diep kijken in de ogen van de mede-
genomineerden Wolf Vanderougstraete, Arthur Cornelus en Michiel Meulenaere zal 
jullie nooit teleurstellen!  

Bij Grootste feestbeest was het tot het einde spannend tussen Justin Vermeire en 
Julie Vermout, maar uiteindelijk wint onze enige echte Feest in ‘zijn’ categorie met 2 
stemmen voorsprong. Proficiat Justin! Oh ja, ook proficiat met je overwinning voor 
Mooiste baard trouwens! Julie wint dan weer wel in de categorie Grootste mannen-
zot, en Ward Van Belle is blijkbaar de Grootste vrouwenloper. De titel van Koning 
kater gaat naar Simon Heuninck. Bij de vraag of hij iets te delen had met onze lezers 
over zijn overwinning, sprak hij de wijze woorden: “Ik heb al genoeg gedeeld denk ik.” 

In de categorie Buitengewone brakker was 
het ook een erg spannende strijd tussen Iris 
Biesemans, Meloen (Jeroen Van Iseghem) en 
Willem Blondé (Breccie), waar uiteindelijk 
toch Iris Biesemans de titel kon binnenha-
len. Breccie kan wel de Grappigste zatlap 
genoemd worden vanaf nu. 

Verder wint Arthur Cornelus in de categorie 
van Meest sportieve persoon. Daarop gaf 
hij deze mooie reactie: “Ik had dat wel beetje verwacht, maar van’t Boerekot ben ik ze-
ker niet de meest sportieve persoon. Veel mensen die de boerenpoppol invullen kennen 
mij en typisch wint iemand van Sport in die categorie. Meer genuanceerd kan je wel stel-
len dat ik vermoedelijk "meest sportieve" persoon ben van het praesidium, maar meestal 
zijn de opties in de poll ook voornamelijk praesidiumleden. Zelf zou ik die prijs toeken-
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nen aan Christopher, want hij heeft een enorm zware revalidatie achter de rug 
(ongeveer exact 1 jaar geleden). Dus diene fles cava pop ik zeker eens samen met hem!”.  
Dat is heel sportief (*knipoog*) van jou om te zeggen Arthur! Aan Christopher Van Hes-
sche en Valérie Lemarcq daarom ook een dikke proficiat en merci voor hun constante 
inzet in allerlei sportactiviteiten! 

De resultaten voor Beste schacht lagen dit jaar erg dicht bij elkaar, maar uiteindelijk 
wint Jarne Van Der Aa deze titel. De Meest geëngageerde VLK-commilito is Wou-
ter Kemel, bedankt voor al jouw hulp op onze activiteiten! 

De Meest gemiste afgestudeerde is dit jaar Arjen Van de Walle, maar Tim Van 
Overstraeten en Jan Deman, jullie worden bijna even veel gemist hoor!  

Als Grootste pietje precies kiezen jullie dit jaar Michiel Merckx als winnaar. Dit is 
echter niet zijn enige overwinning, want hij werd ook verkozen als Meest homo he-
tero. In de categorie Meest hetero homo won dan weer Ruben Savels. Dit wil ook 
zeggen dat Mathieu Meyus, die voor beide categorieën genomineerd was, helaas 
tweemaal net naast de overwinning greep. Ik vroeg hem naar zijn reactie hierop: “Dat 
meent ge niet, ik had nog zo mijn best gedaan… Slechtste nieuws van de quarantaine.” 
Toen ik vroeg naar een nieuwe tactiek voor volgend jaar zei hij het volgende: “Ja ik 
denk dat ik meer op één van de 2 moet focussen, nu was ik teveel bezig met verschillende 
prijzen. Kortom: ik ga specialiseren”. Ik ben alvast heel benieuwd naar deze nieuwe 
aanpak, veel succes Mathieu! 

Verder hebben we nog de categorie Meest behulpzame persoon en ook daar is de 
winnaar een oude bekende. Proficiat Fara De Raeymakers voor je vierde overwinning 
op een rij in deze categorie! 

De Meest getalenteerde boer is Arthur Leyder gewor-
den, die reeds vele oren heeft betoverd met zijn muzikale 
talent en daarnaast ook een fotografisch talent heeft, maar 
dan vooral achter de camera zo te zien… 

 

Dan is het ook eens tijd om het Mooiste koppel 
aan te kondigen… De genomineerden waren hier 
Nick & Phara, Griet & Michiel en Simon & Susan, en 
de winnaars zijnnnnn….. Simon en Susan! Dikke 
proficiat allebei om zo’n mooi koppel te zijn! 

 

 
Nu gaan we over tot de winnaars van de provincies: 

De West-Vlaming waarmee jullie wel eens naar tzjeetje willen is Eline Van Damme, 
de Oost-Vlaming om een vree wijze dag mee te beleven is Annelien Aerts, de Ant-
werpenaar die je geire ies meepakt van ‘t stad naar de paarking is Arthur Leyder, de 
Vlaams-Brabander die nie gezopen moe hemme oem comik te doen is Helena De-
berdt en de traagste Limburger waarvoor je wel eens tijd wilt vrijmaken is Dorien 
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Gysens. Dorien won eveneens de titel van Groenste persoon, wat niemand die haar 
kent zal verbazen.  

Ook hadden jullie dit jaar de 
mogelijkheid om zelf iemand 
te nomineren die het verdient 
om een medaille te krijgen. 
Uit deze nominaties kwamen 
uiteindelijk Gaston Dejaeg-
here omwille van zijn talent 
om als Franstalige vloeiend 
Nederlands te spreken, onder invloed weliswaar en Marie Vanhuylenbrouck omwille 
van haar talent om de meest gekke uitspraken te doen die steeds in de Katerblaast 
blijven verschijnen. Ook deze resultaten lagen heel dicht bij elkaar zoals jullie kunnen 
zien (nogmaals onze excuses om jouw naam initieel verkeerd te schrijven Marie), 
waardoor we beslist hebben dat jullie allebei een medaille verdienen! Proficiat Gaston, 
jij wint Beste Nederlandstalige Franstalige (onder invloed) en Marie, jij wint de 
titel van Katerblaast koningin!  

Tot slot zijn er nog enkele laatste categorieën waarvoor jullie gestemd hebben: 

Het Beste biertje is La Chouffe, 76,2% onder 
jullie zegt blad steen schaar in plaats van 
schaar steen papier, het Beste cantuslied is 
Jan Klaasen, het Beste kater eten is warme of 
zelfs koude pizza, het Slechtste moment om 
een scheetje te laten is tijdens een monde-
ling examen en het Favoriete kinderpro-
gramma van vroeger is Avatar: the Last Airbender. Als Favoriete VLK-activiteit 
kozen jullie massaal voor Paashaas, dat jammer genoeg dit jaar niet kon doorgaan…, 
maar de volgende editie wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijk feestje waar we de 
schade van dit jaar kunnen inhalen! 

In de allerlaatste categorie met de vraag ‘Hoe eet jij appelmoes?’ werd duidelijk dat de 
meningen hier enorm verdeeld zijn. Met slechts 6 van de 146 stemmen verschil, wonnen 
uiteindelijk de brokken het van de appelmoes zonder brokken! 

Last but not least: er zaten tussen de nominaties van de categorie ‘deze persoon ver-
dient ook een nominatie’ enkele leuke inzendingen die de 2de ronde niet haalden, 
maar die we toch met jullie willen delen: 

•Kathy van de resto, wegens haar zorgzaamheid voor de studenten 

•Joris Meys, omwille van het laten gelden van zijn stem tijdens zijn klimaatmissie 

•Harry Vanheule, hij is met een kip op kot wakker geworden  
•Nick, beste baard 

•Mijn zus voor leegste doos van heel Vlaanderen 

•Simon H, s ne goeie praeses 

•Stijn Heuninck, wat een held 
•Zeger van kamp Waes, want die heeft de blok echt wel een beetje draaglijk ge-
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maakt 
•Maxime D'haese, (Om zijn oplossingen van StaDat te delen, held)  

•Mijn mama, omdat ze er altijd voor me is. Omdat ze in me gelooft in tijden waar-
in niemand het doet. Omdat ze me aanspoort verder te doen in alles wat ik doe. 
Omdat ze er altijd voor me staat als ik haar nodig heb, maar dan vooral ook omdat 
ze telkens mijn was doet en zakgeld stort, love you momma 
•Marcel (voor dink) 
•De doldwaze avonturen van Yarlit en Kepisch (beste artikel in de Groei) 

•Kroketje, omdat ze ons steeds bijstaat tijdens de goede en moeilijkere tijden aan 
onze faculteit 
•Yves De mol, myn logistieke held 
•Breccie, die man kan alles 

•Breccie, beste Avatar-imitator 

•Valérie Lemarcq, geen enkele boerin doet met zoveel sporten mee 

•Simon Heuninck, wa een schatje 
•Cultuur, want de boerenpoppol is meganice 

•Kemel, voor kleurrijkste kapsel  

•Mathieu Meyus, omdat hij ondanks zijn Waalse origine tot nu toe nog altijd van 
mijn centen is kunnen blijven.  
•Pepenis, wegens episch zijn 
•Bram van den Bossche, playboy 

•Anton Vanhauwere, GEWOON ZALIGE KEREL 

•Fara en Ward, liefste schachtentemmers 
•Jozef Adriaenssens, oprichter VLK 

•Helena Clauw, just because of the sass 

•Ruth Verstraete, beste kotgenote xoxo 
 
Ziezo, dit zijn alle winnaars van dit jaar. Nogmaals een dikke proficiat! Wanneer jullie 
je medaille en fles cava krijgen wordt nog meegedeeld van zodra we meer informatie 
hebben. Aan de stemmers, bedankt om jullie meningen zo talrijk door te sturen en 
blijf dit de volgende jaren zeker doen zodat de personen die dit het meest verdienen 
eens in de bloemetjes gezet worden!  

xoxo Cultuur 

P.S.: Hier nog een mooie foto van kroketje die alle aaitjes serieus zal missen. 
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VLK lookalikes, verbind! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Oplossing: 1I, 2D, 3G, 4C, 5E, 6B, 7H, 8F, 9A 
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Een overzichtje met extra terug-

blikken 
Pr intern 
 

2 jaar geleden is het ondertussen. Dat moment waarop ik, samen met Fien, voor het 
eerst verkozen werd tot PR Intern. Het was een mooie zomeravond en naar traditie 
waren we al de hele dag reclame aan het maken in de binnentuin. Zo begon diezelfde 
avond nog onze carrière als PR Intern bij de VLK. Nu bijna 2 jaar later is het tijd om 
afscheid te nemen van deze prachtige functie. 
Zoals de meesten onder jullie waarschijnlijk wel al weten is PR Intern één van de 
zwaarste functies. Oké ik hoor sommigen onder jullie misschien al lachen, maar dat 
komt dan gewoon omdat jullie al jaren de propaganda van die andere functies gelo-
ven. Regelmatig horen we door de wandelgangen van onze campus dingen zoals ‘PR 
Intern is echt geen werk eh’ of ‘Amaai PR Intern is weer eens niet in orde maar ja wat 
had je verwacht...’. Wel ik ben dit na 2 jaar lijden grondig beu en zal dus voor eens en 
voor altijd vertellen waarom PR Intern één van de zwaarste functies is (geworden). 
 
Eerstebachweekend: Daar begon het allemaal. ‘Zoveel werk is dat toch niet?’ Niets is 
minder waar. Een weekend organiseren voor 60 verse studenten met spel en plezier. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voeg daarna nog eens het feit toe dat je 
maar een week hebt om de inschrijvingen te voltooien en je weekend te vullen, dat je 
dan ook de hoeveelheden eten moet gaan inschatten en dat er een praesidium van 29 
man klaar staat om te vertellen wat je allemaal fout doet. Dan weet je al snel dat dit 
weekend eigenlijk niet de meest eenvoudige prestatie is.  
 
Openingscantus: Net in een zwart gat gevallen door eerstebachweekend? Geen nood, 
en ook geen tijd. Haal je beste overtuiging skills maar boven want met een beetje ge-
luk ben je ook hoofdschachtentemmer. Amper 2 tot 3 dagen na dat loodzware week-
end is het al weer tijd voor de openingscantus. Frietjes regelen, papieren codexen re-
gelen en alles in orde brengen met het doopreglement. Klaar met al deze taakjes? Dan 
is het tijd om even te ontspannen en te cantussen, want gelukkig is er een groot voor-
deel aan hoofdschachtentemmer zijn. Je moet namelijk nooit langs de fouriers gaan 
om naar de wc te gaan. Opgelet: de taak van temmer komt soms met een extra moei-
lijkheid. Je kan namelijk de pech hebben dat er sommige niet nader genoemde perso-
nen in je team zitten die het leuk vinden om je adjes te laten doen. Nuchter genoeg 
gebleven tot het einde? Gelukkig, want nu kan je beginnen aan de afbraak. 
 
Peter- en meteravond: Oké je hebt nu mooi de schachten op weg geholpen en alles in 
orde gebracht. Tijd om die andere eerstejaars ook eens te helpen. Feestzaal in orde 
zetten, veel reclame maken, nog meer reclame maken, vertellen waarom eerstejaars 
gaan buizen als ze niet afkomen en studenten zoeken die een prof willen nadoen. Dan 
is het tijd om al die eerstejaars die ongetwijfeld veel te vroeg of veel te laat gaan toe-
komen te verdelen onder hun meter of peter. Zorg dat hun gesprekken een beetje aan 
de gang blijven, toon je hoofd eens overal en zorg dat er op tijd een nieuwe prof wordt 
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nagedaan. Ziezo dit evenement is ook weer gedaan. 
 
Ik kan zo nog wel even doorgaan, want na deze evenementen is er nog de schachten-
verkoop(sweek), alle andere cantussen, de tweedebachinfoavond, de 4 verbondsvaten, 
de vergaderingen met de faculteit en de alumni werking,  de agenda soms eens voor-
lezen, de PR commissies, arbiturdingesdag, de ontgroening(sopdrachten) en alle extra 
dingen die je er als temmer nog bij neemt voor die geweldige scha(ch)tjes. 
 
Maar oké genoeg met de uitleg over waarom PR Intern zwaar is. Straks denken jullie 
nog dat ik het niet graag deed, want eigenlijk was het wel allemaal best oké. Op het 
weekend bijvoorbeeld leer je die kersverse studenten al eens wat beter kennen en oh 
wat zijn ze geweldig. Door het jaar heen heb je als temmer dan ook nog eens het 
voorrecht om al die geweldige schachten te leren kennen en er zalige momenten mee 
te beleven.  
Doorheen het jaar leer je steeds meer en meer mensen kennen en dat vond ik één van 
de grootste voordelen. Zo heb ik veel van onze alumni echt goed leren kennen en dit 
kwam enkel omdat ik ze gratis eten en drinken kon aanbieden op één van die gezelli-
ge verbondsvaten. Daarnaast heb ik ook vaak mogen samenwerken met de dames van 
de PR dienst van onze faculteit en laat mij u zeggen, ze zijn geweldig. Steeds konden 
we met onze vragen bij hun terecht en stonden ze klaar om ons te helpen. 
 
Conclusie: Oke PR Intern is een zware functie of je het nu gelooft of niet, maar een 
ding is zeker, het is het meer dan waard. Wij hebben het 2 jaar met enorm veel plezier 
uitgevoerd en we zijn er zeker van dat het van ons betere mensen heeft gemaakt. We 
hopen dat we jullie nog vaak terug gaan zien en dat we dan nog eens kunnen lachen 
en discussiëren over de mythe of PR Intern veel werk is. 
 
Greetz, 
PR Intern 



 16 

 

 

Waar komt de naam Groei van-

daan? 

Ewout Duhamel 

Hallo daar, lezer van de Groei, absolute legende die je der bent, ik hoop dat je er wat van ge-
niet. Ik ga ervan uit dat je in deze rare tijden veel vragen aan je hoofd hebt en ik heb een 
vraag voor je klaar waar je het antwoord niet op weet, laat staan dat je er ooit aan hebt ge-
dacht: “Waar komt de naam Groei vandaan?” 

Geef toe, ons bio-ingenieursstudentenblad (mooi woord voor Scrabble) kon allerlei verschil-
lende namen dragen zoals “Coupure Kronieken”, “De Boerekot Gazet” of zelf “Het Kroketje”, 
maar waarom dan “Groei”? 

Wat zegt de naam Groei op een praesidiumlint? Ik neem je even mee met mij op uitgaanspad, 
wanneer mijn lint als een autogordel rond mijn teddyberen (om niet te zeggen ietwat dikke) 
buikje spant. Als je dan even naar buiten gaat voor afkoeling en je praat met wat random du-
des en duderinnen die ook wat rust zoeken in die muziekstorm, dan loert de vraag “WaT iS 
gRoEi VoOr EeN fUnCtIe” rond elke hoek. “Uitstekende vraag” antwoord ik dan meestal iets 
te geforceerd waardoor de pijn in mijn stem weerklinkt. “Waar denk je dat het voor staat” zeg 
ik dan verder met een glimlach en een traan. 8,69843/10 van de keren is het antwoord “Is da 
plantn watergeven ofzo dan”. Een aantal vragen spoken dan door mijn hoofd: 

•Hoezo bestaat er geen zo’n functie in de VLK? Klinkt machtig en toepasselijk. 

•Waarom staat er niet gewoon “scriptor” op dat lint zoals in de meeste kringen? Het 
klinkt super stoer, maar of het stoerder is dan Groei, dat weet ik nu nog niet zo goed. 
•Als een gif over datum is, is het dan giftiger of minder giftig? (Oké ik geef toe, hier is er 
waarschijnlijk een logisch antwoord op, maar op dergelijke avonden ben ik meestal al wat 
geïntoxiceerd dus mijn brein werkt maar zo hard als dat van een HLN-commenter) 

Hoe dan ook, meestal reageer ik met “haha heb je jouw lolbroek en grapjas aan misschien” of 
soms ook met “gij ****face wa ben je ****** ofzo, planten watergeven, wa voor vooroordelen 
zijn da voor bio-ingenieurs, ik zeg toch ook niet dat jullie *insert richting van die persoon* 
altijd *insert een stereotype voor die richting*”. Meestal probeer ik dit ook wat al lachend te 
zeggen want eerlijk gezegd heb ik ook geen zin om een klap voor m’n kanis te krijgen. 

Terug naar de orde van de dag, waarom “Groei”? Het is een makkelijke roepnaam, het rolt 
vlot over de lippen. Dat merkte ik vooral als ik het Groeikastje in de Agora aanvulde dit jaar. 
“Oh de nieuwe Groei is er” zei een voorbijganger en voor je het wist was een hele rij boekjes 
verdwenen. Op zo’n momenten zien wij als de redactie dat jullie ons werk appreciëren en in 
alle eerlijkheid vult het ons met blijdschap en trots.  

Goed, ik denk dat het nu wel eens tijd is dat ik de vraag beantwoord die ik op het begin van 
het artikel je hoofd heb ingeramd. Het antwoord is… ik weet het zelf niet. Volgens mij omdat 
planten ook groeien en omdat het de eerste redacteurs wel een leuke naam leek. Oei ik voel 
me nu wel wat stom, hopelijk was dit geen te harde anticlimax net als het laatste seizoen van 
Game of Thrones? Nu weet je tenminste dat het niet geweten is zoverre ik weet, dus weet je 
meer dan iemand die dit artikel niet gelezen heeft, gelijkaardig aan Schrodinger’s kat. Oké ik 
begin te zeveren, het einde van het artikel is nabij en ook van dit jaar Groei. Nog veel plezier 
met de rest van deze Groei en hopelijk tot binnenkort.  
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Wat gebeurde er zoal in de weten-

schap de afgelopen weken? 
ICT 

Dag beste lezer, de voorbije weken waren hectische en rare tijden. Het nieuws staat 
vol met alles aangaande corona. Corona hier, corona daar, je zou bijna denken dat er 
niets anders gebeurt in de hele wereld. Nu, niets is minder waar. Ik heb daarom voor 
jullie wat wetenschappelijke artikels opgezocht. Deze artikels gaan over nieuwe be-
vindingen van de afgelopen weken die wat verloren zijn geraakt in de waterval aan 
nieuws over corona. Het ene artikel is al wat interessanter dan het andere, maar zo 
gaat dat nu eenmaal. Geniet ervan! 

1. A 1000-year-old mystery solved: Unlocking the molecular structure for 
the medieval blue from Chrozophora tinctoria, also known as folium. 

https://advances.sciencemag.org/content/6/16/eaaz7772 

Portugese onderzoekers hebben de chemi-
sche structuur kunnen ontrafelen van een 
blauwe kleurstof die veel gebruikt werd in de 
middeleeuwen. Deze kleurstof werd voorna-
melijk gebruikt voor prachtige illustraties in 
manuscripten. Oorspronkelijk werd deze 
kleurstof gehaald uit de plant Chrozophora 
tinctoria. Spijtig genoeg is het recept om deze 
kleurstoffen te bereiden doorheen de eeuwen 

kwijt geraakt. Het vinden van de structuurformule van deze kleurstof opent een nieu-
we deur naar chemische synthese van deze kleurstof. Zo kunnen vele manuscripten 
hersteld worden in hun volle glorie en kunnen vele generaties weer van deze prachti-
ge illustraties genieten! 

2. Happy Birthday Hubble: Space Telescope Celeberates 30 Years In Orbit 
https://www.iflscience.com/space/happy-birthday-hubble-space-telescope-
celeberates-30-years-in-orbit/ 

De Hubble telescoop heeft niet echt een intro-
ductie nodig. Deze kanjer van een telescoop 
hangt nu al 30jaar in de ruimte te zweven dus 
je zal er al wel eens van gehoord hebben. Deze 
telescoop heeft ongeveer al 1.3 miljoen foto’s 
genomen en heeft onze kennis over het heelal 
enorm bijgeschaafd. Niet alleen dat, het moe-
digt steeds nieuwe generaties van wetenschap-
pers aan om meer te willen leren over en ont-
dekken van het heelal, want zeg nu eerlijk, wie 
wordt er nu niet stil bij het zien    

https://advances.sciencemag.org/content/6/16/eaaz7772
https://advances.sciencemag.org/content/6/16/eaaz7772
https://www.iflscience.com/space/happy-birthday-hubble-space-telescope-celeberates-30-years-in-orbit/
https://www.iflscience.com/space/happy-birthday-hubble-space-telescope-celeberates-30-years-in-orbit/
https://www.iflscience.com/space/happy-birthday-hubble-space-telescope-celeberates-30-years-in-orbit/
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   van de prachtige foto’s? 

3. Large contribution from anthropogenic warming to an emerging North 
American megadrought 
https://science.sciencemag.org/
content/368/6488/314 

Het Westen van de Verenigde Staten is 
aan het afstevenen op de grootste 
droogte in 1200 jaar, toont een studie, 
gepubliceerd in Science, aan. Modellen 
tonen aan dat de periode van 2000 tot 
2018 de droogste 19 jaar was sinds 1500 
en de 2de droogste periode sinds 
800AD. Als deze trend zich voortzet 
zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Een 
andere studie (https://

www.nature.com/articles/s41558-020-0746-8 ) toont dat de boeren die afhankelijk 
zijn van het smeltwater van sneeuw om hun gewassen te kunnen irrigeren reeds erg 
aan het afzien zijn van de gevolgen van global warming. Hier toont men ook dat de 
boeren in West-USA het meest zullen afzien. 

4. Microplastics Have Been Found In Antarctic Ice For First Time 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20302484?via%
3Dihub 

Zoals de titel zegt, zijn er microplastics gevonden in het 
ijs op Antarctica. Dit is het meest afgelegen continent van 
heel de wereld en zelfs dat weet de mens te vervuilen. De 
studie nam stalen van kust-ijs en zee-ijs. Gemiddeld wer-
den er zo’n 11.7 partikels per liter gevonden. Er wordt aan-
genomen dat deze voornamelijk afkomstig zijn van ma-
riene industrie zoals de visvangst, waar plastic van de vis-
netten kan loskomen. Er is nog veel onderzoek nodig om 
echt te weten wat nu juist de gevolgen zijn voor zowel 
onze gezondheid als de gezondheid van fauna en flora die 
ermee in contact komt. 

Een andere studie (https://www.nature.com/articles/s41598-020-62298-z) kon wel 
demonstreren hoe patches van microplastics makkelijker opgespoord kunnen worden 
doormiddel van satelliet data. Deze patches konden onderscheiden worden van pat-
ches van natuurlijke materialen zoals zeewier. Deze bevinding kan helpen bij het mo-
nitoren van waar de grootste hoeveelheden aan microplastics zijn en het opkuisen er-
van.  

 
 
 

https://science.sciencemag.org/content/368/6488/314
https://science.sciencemag.org/content/368/6488/314
https://science.sciencemag.org/content/368/6488/314
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0746-8
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0746-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20302484?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20302484?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20302484?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/s41598-020-62298-z
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 5. Neutrino Experiment Provides Strongest Clue Yet For Why The  
 Universe  Has Very Little Antimatter 

https://www.nature.com/articles/
s41586-020-2177-0 

De wereld en het universum zit-
ten ferm ingewikkeld in elkaar 
en bijlange nog niet alles kan 
uitgelegd worden.  Één van die 
ingewikkelde dingen is het feit 
dat het heelal bestaat uit mate-
rie, maar in evenwicht zou moe-
ten zijn met antimaterie. Ik snap 
er zelf niet veel van, maar ik zal mijn best doen om het te beschrijven. Antima-
terie is materie die bestaat uit antipartikels van de overeenkomstige partikels 
van gewone materie. Zo hebben deze ‘antimaterie – materie’ partners dezelfde 
massa maar een tegengestelde elektrische lading. Een positron is dus het anti-
materie ‘broertje’ van een elektron. Normaal zou je verwachten dat er dus 
evenveel antimaterie als materie is, maar empirische waarneming ontkrachten 
dit. In het heelal is nu eenmaal zeer weinig antimaterie te vinden. Een indicatie 
voor dit verschil hebben onderzoekers in Tokyo gevonden door middel van de 
studie van neutrinos. Neutrinos zijn elementaire deeltjes zonder elektrische 
lading en zijn een van de meest abundante partikels in het heelal. Elke seconde 
vliegen er zo’n 100 biljoen neutrinos door je lichaam zonder enig probleem! Er 
zijn 3 soorten neutrinos met hun overeenkomstige antineutrino. Een neutrino 
is niet soortvast maar oscilleert wat tussen deze 3 vormen. Het onderzoek 
toonde aan dat neutrinos veel beter zijn in dit oscilleren dan antineutrinos. Dit 
kan de reden zijn dat het universum uit materie en niet uit antimaterie be-
staat. Onderzoek naar deze neutrinos gebeurt in het ‘Kamioka Observatory’ 
wat eigenlijk een gigantisch ondergronds zwembad is met detectoren aan de 
muur. Dit is onder de grond om zo weinig mogelijk andere straling binnen te 
krijgen. Dit is echt enorm interessant, je kan er uren over liggen opzoeken op 
het internet zonder er echt veel wijzer van te worden. Geweldig! 

 
Zo zie je maar, het is niet omdat je op het nieuws alleen maar over corona hoort dat 
er niets anders gebeurt in de wereld. Indien je graag wat wetenschappelijke nieuwtjes 
op je Facebook tijdlijn ziet verschijnen, raad ik aan om ‘I fucking love science’ te li-
ken. Alhoewel er soms wat bagger tussen zit, post deze pagina vaak nieuwe weten-
schappelijke bevindingen in zeer duidelijke taal. Er is steeds een link naar de overeen-
komstige wetenschappelijke studie voor als je je er wat meer in wil verdiepen. 

 
Groetjes, 

ICT 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0


 20 

 

 

 



 21 

 

 



 22 

 

 

De onbekende, vriendelijke jongen 

die donderdagochtend naast me is 

komen zitten 

Loise  

Mijn verhaal begint lang geleden a.k.a. de eerste week van deze corona lockdown. Op 
zich ben ik oké, er is veel verandering en daar heb ik het lastig mee, maar ik ben niet 
kwaad op de overheid en ben nog niet depressief (deze gevoelens veranderen regel-
matig naarmate de weken voorbijgaan). Ik besef wel onmiddellijk dat dit een paar 
maanden zal duren. Het eerste wat ik begin te missen zijn de random ontmoetingen 
met mensen op straat, op de campus. Iemand die vriendelijk lacht, eens knikt of hallo 
zegt. Hier begint mijn verhaal, bij de laatste random persoon die ik sprak.  

Het is donderdagochtend, thermodynamische processen, een aula die ik veel leger 
had verwacht (blijkbaar zijn wij een van de enigen die nog les hadden op dat mo-
ment). Na de pauze kom ik terug op mijn plaats en er is een jongen naast me komen 
zitten. Een 2e jaar, ik had hem nog nooit gezien, zover ik me kan herinneren. Hij lacht 
eens vriendelijk, ik lach terug. Of dat denk ik toch. Het is ochtend en ik ben geen och-
tendmens, wie weet wat voor uitdrukking er stond te lezen op mijn gezicht. Mis-
schien keek ik wel vragend, want hij kijkt terug naar mij met een wat schaapachtige 
blik (dit is zeker geen belediging) alsof hij moet uitleggen waarom hij naast me ko-
men zitten is, wat hij niet eens echt deed, we worden gescheiden door een eenzame 
stoel zonder tafeltje. Hij zegt dat hij te veel vooraan zat en daarom niet makkelijk 
naar het bord kon kijken. Ik knik eens.  

De les is vroeger gedaan dan gedacht. Ik heb niet echt ergens waar ik naartoe moet 
dus ik blijf wat treuzelen. Hij doet hetzelfde. Ik weet niet wat zijn plan is of wat het 
mijne is, misschien is er wel helemaal geen plan. We praten nog wat over lessen, want 
ja wat moet je anders he. Hij is vriendelijk, maar eerlijk, ik zou hem niet meer herken-
nen. Al niet meer sinds het moment dat ik me omdraaide en wegwandelde.  

Ik heb zijn naam niet gevraagd, hij de mijne ook niet.  

Misschien is dit waar het leven om draait, de ontmoetingen met random mensen, het 
gezien worden door iemand al is het maar voor een seconde. Elke dag gaan er honder-
den blikken langs je, ogen die naar je kijken, maar het dringt niet door. Af en toe zijn 
ogen die je wel zien. Ogen van mensen die je niet kent, wiens gezicht je je niet herin-
nert. Ze maken het leven leefbaar, laten sporen na. Vaak positief, soms ook negatief. 
Momenten in je leven waarin je je bewust bent van een ander zijn bestaan.  

De onbekende, vriendelijke jongen die donderdagochtend naast me is komen zitten.  
Ik vraag me af hoe het met hem gaat. Ik zal het waarschijnlijk nooit weten.  
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Blind getrouwd 
Yarine en Viktor 

 
Helaas is het seizoen van “Blind getrouwd” afgelopen. Zat je elke zondagavond trouw 
te kijken naar het programma? Ben je op zoek naar de liefde van je leven? Wil je je 
ook zo graag inschrijven, maar ben je nog te jong of durf je de grote stap niet te zet-
ten? Geen paniek, de schachten zijn er om je te redden met deze makkelijke flow-
chart. Wie weet vind je zo wel de match van je leven… 

PS: Voor verdere contactgegevens moet je de temmers contacteren via postduif 
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Eerste Hulp Bij Organisatie 
Cursus  
 
In deze moeilijke, ongewone tijden is het belangrijk om wat structuur in uw leven te 
brengen. Op tijd gaan slapen om dan ’s ochtends telkens rond hetzelfde uur op te 
staan, dan beginnen met een ochtendloopje (beweging is zeer belangrijk voor de 
geest), een goed ontbijt en dan beginnen met enkele uren te studeren/aan taken te 
werken. ’s Middags lekker lunchen met je ouders, even een middagdutje van een 
kwartier en nog een paar uur voortdoen. ’s Avonds kan je dan nog genieten van wat 
ontspanning, enkele voorstellen: een boek lezen, een sudoku oplossen, een serie kij-
ken of bellen met enkele vrienden. Ten slotte weer naar bed op een redelijk uur om 
de volgende dag weer goed van start te kunnen gaan. Klikt hemels toch? Dit is enkel 
haalbaar met een geweldig gevoel voor organisatie en doorzettingsvermogen. 
Helaas zijn deze skills niet aan mij besteed. Als bewijs ben ik nu dit artikel om 00:30 
aan het schrijven de nacht voor de deadline, mijn kamer is een stort en ik heb volgens 
mijn gsm een gemiddelde van 314 stappen per dag deze week.  
 
Dit zijn dan ook wel uitzonderlijke tijden. Bij de normale gang van zaken ben ik nu 
wel iets beter in plannen en vooral in het mooi maken van mijn planning. Ik maak na-
melijk gebruik van een bullet journal. Een bullet journal of bujo voor de vrienden, is 
een soort van schrift, maar in plaats van geruite of gestreepte bladeren zijn de bla-
deren bedrukt met lichte puntjes die om de 5mm terugkomen. Deze lichte puntjes 
geven je de vrijheid om zelf de lay-out van je planner te kiezen. De vrijheid dat een 
bujo biedt is DE reden waarom zo veel mensen hiervan gebruik maken. Je kan het 
zeer simpel en praktische houden, je kan er iets meer tijd in steken en prachtige 
spreads (een spread zijn twee pagina die open naast elkaar liggen) maken (pinterest 
en instagram staan hier vol van). In dit artikel ga ik je de ins- en outs leren van bullet 
journalling. 
 
Soorten Spreads 
Zoals eerder vermeld, je hebt letterlijk alle vrij-
heid bij het gebruiken van een bullet journal, 
maar omdat zo veel vrijheid, zeker in deze tij-
den, soms wat overweldigend kan zijn, zal ik 
hier wat ideetjes geven van wat je zo allemaal 
kan doen.  
Laten we beginnen bij het begin, een jaarover-
zicht. Een jaaroverzicht in het begin van je 
bullet journal zorgt ervoor dat je niet telkens 
je gsm moet nemen wanneer je een bepaalde 
datum of week verder in je bullet journal no-
dig hebt. Aan dit  jaaroverzicht hangt vaak een verjaardagskalender, zo zal je nooit 
meer iemand belangrijk vergeten op hun speciale dag. Ook iets handigs om in het be-
gin van je bujo te hebben is een future log. Hier kan je evenementen, afspraken en 
deadlines die nog een tijdje weg zijn opschrijven zonder ze te vergeten.  
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Een legende komt ook handig van pas. Probeer 
een soort sleutel voor jezelf te maken waaraan je 
je kan houden, dus niets te complex. Ik maak bij-
voorbeeld gebruik van een bolletje voor evene-
menten en afspraken met een uur en een simpel 
puntje voor to-do dingen die ik dan kan afkrui-
sen indien het voltooid zou zijn.  
 
 
 

Het volgende essentiële deel van je bujo is de weekly spread. Hier kan je alle to-do’s, 
lessen en feestjes noteren voor een bepaalde week, maar hoe en wanneer je dit doet is 
volledig aan jou. Sommige mensen maken graag al hun weekly spreads voor een se-
mester klaar nog voor het semester begonnen is. Anderen maken wekelijks hun 
weekly spread voor de komende week, nog anderen kiezen ervoor om dag per dag in 
hun bujo te werken. De vorm van deze weekly spread is ook zeer gevarieerd. Ik heb 
bijvoorbeeld voor een doorsnee lesweek een standaard niet te complex of creatief, 
maar redelijk uitgebreide weekelijkse spread. Hierop zijn de uren verdeeld volgens de 
lesblokken (dit kan je uiteraard niet vinden in een gekochte agenda) zodat ik altijd 
visueel zie hoeveel tijd ik heb op een dag. Zo plan je geen overvolle dagen of ben je er 
je toch bewust van en zie je onmiddellijk waar er dubbele boekingen zijn. Tijdens de 
examens of nu bijvoorbeeld heb ik minder nood aan een uur per uur verdeling van 
mijn dag, maar moet ik vooral een overzicht kunnen houden van wat ik allemaal op 
een dag gedaan wil hebben. Hiervoor is een simpele lay-out handig waar ik makkelijk 
to-do lijstjes kan maken. Indien ik iets meer tijd en goesting heb (zoals in de vakan-
tie) probeer ik wat creatievere weekly spreads te maken, hievan vind je de meeste 
voorbeeldjes op Pinterest en Instagram.  
 
Er zijn nog enkele extra spread ideetjes dat je kan implementeren in je bujo als je hier 
goesting in zou hebben, maar deze zijn zeker niet essentiëel tot het gebruik van een 
bujo.  
Je kan bijvoorbeeld een habit tracker maken. Hier hou je bij hoe je je elke dag voelde, 
op welke dagen je al dan niet gesport 
hebt of hoeveel uren je per dag gestu-
deerd hebt. Dit kan een soort van medi-
tatieve activiteit zijn dat je elke avond 
kan invullen. Needless to say, dit heb ik 
niet lang vol gehouden.  
Een ander community favoriete is de 
monthly quote + titel page. Dit is vaak 
een creatieve manier om elke maand mee 
te beginnen. Vaak wordt aan de linker 
kant een mooie quote, tekening of colla-
ge gemaakt en aan de rechter kant wordt 
de maand op een fancy manier geschre-
ven.  
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Enkele voorbeelden van weekly spreads: 
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Een ander nog veel gemaakte spread is de braindump page. Dit is een pagina dat voor 
een groot deel leeg is, waar je al je super ideeën, snelle boodschappenlijstjes en dood-
les op kwijt kunt. Deze pagina is handig voor alle warhoofden onder ons. Ook alle 
soorten lijsten kan je in een bujo kwijt. Zoals een lijst van de boeken die je wil lezen 
welke series je gezien hebt.  
Wat ik ook bij veel verschillende studenten terug zie komen, zijn blokplanningen. 
Hier is het ook handig om alles op 1 plaats te hebben.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 

boekje zelf 
Voor je kan beginnen moet je natuurlijk een schrift hebben om in te werken. Ik weet 
dat ik daarnet zei dat het boekje gepunte bladeren moet hebben, maar dit is niet echt 
waar. Je kan eigenlijk eender welk schriftje gebruiken zolang het genoeg plaats heeft 
voor al je noden.  
Indien je toch graag een boekje zou hebben met puntjes zijn er enkele gekende opties 
die elk hun voor- en nadelen hebben.  
Een van de meest gebruikte opties hier in België zijn de MUS creatief “Mijn Bullet 
Journal”. Dit zijn grote bullet journals die gekend zijn om redelijk goedkoop te zijn, 
momenteel te krijgen voor €12,99 op bol.com. Dit zijn grote schriften met veel pagi-
na’s, zachte flappen met een kleurrijke print. De pagina’s zijn alvast genummerd en er 
is een voorgemaakt jaaroverzicht gedrukt.  Een nadeel aan dit schrift is dat pagina’s 
niet makkelijk opengezet kunnen worden waardoor tekenen niet altijd even makke-
lijk is. Ook zijn de blaadjes redelijk dun waardoor stift er makkelijk door schijnt.  
Een andere klassieker is de Leuchtturm1917 en de Moleskine. Deze twee schriften zijn 
iets duurder, respectievelijk €22,94 en €17,99. Ze zijn gekenmerkt door een harde 
effen gekleurde kaft, een elastiekje dat alles bij elkaar houdt en een ingestikte bladwij-
zer. Persoonlijk vind ik de harde kaft een echte must have. Je neemt dit boekje overal 
met je mee, door de harde kaft is het toch iets beter beschermd. Ook vallen deze 
boekjes op een makkelijke manier open waardoor tekenen iets vlotter gaat. De pagi-
na’s zijn nog altijd redelijk dun, hierdoor zijn ze dus niet echt geschikt om te gebrui-
ken met verven. 
En dan de crème de la crème: de archer & olive notebook. Dit zijn prachtige boeken 
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met een mooie harde kaft en een simplistische tekening op de voorkant, echte klasse. 
De pagina’s zijn iets dikker waardoor schilderen wel een optie is bij deze mooie boek-
jes. Ze zijn wel iets duurder met een prijs van $30 zonder verzendingskosten. Ik raad 
zeker aan om eens naar de site te gaan kijken.  

 
 

 
 
 
 
 

Tekenmateriaal 
Met het schrijfmateriaal heb je natuurlijk ook alle vrijheid. Heb je goesting om ge-
woon met een balpen en een potlood te werken is dat zeker toegestaan. De essentie 
van de bullet journal is dat het makkelijk te gebruiken moet zijn voor jou, maar als 
creatieve geest kan het misschien leuk zijn om wat andere opties te hebben om je 
bujo op te fleuren.  
Een must have zijn enkele gekleurde stiften. Deze kunnen dezelfde zijn die je in de 
lagere school gebruikte om kleurplaten in te kleuren. Indien je deze niet meer zou 
vinden raad ik zeker de crayola supertips aan. Je kan voor €10 al 24 kleuren krijgen. 
Vermits ze een dunne punt, maar brede zijkant hebben kan je veel verschillende lijn 
diktes krijgen. Ook de kwaliteit is redelijk sterk. Als je eens wat specialere kleuren wil, 
kan je ook voor zebra mildliners gaan. Deze zijn iets duurder, maar zijn tegenwoordig 
wel heel hip. Ze hebben een kant met een typische fluostift einde en een kant met een 
fijne tip. Ten laatste heb je de echte fancy Tombow dual tip brush pen. Deze stiften 
komen in veel verschillende kleuren voor en zijn vaak apart verkrijgbaar. Ze hebben 
aan de ene kant een fijne tip en langs de andere kant een brede brush pen. Hier kan je 
mooie woorden in kalligrafie maken. 
Indien je iedereen de indruk wil geven dat je spreads met een printer gedrukt zijn 
raad ik ook de pigma micron fineliners aan. Dit zijn fijne zwarte stiftjes die een ge-
drukte indruk geven.  
Voor mensen die wat fancy willen doen in hun bujo raad ik ook een zwarte brush pen 
aan. Hiermee kan je op een makkelijke manier in kalligrafie schrijven (gewone elke 
keer je naar beneden gaat wat harder drukken). Een goede optie hiervoor is de Tom-
bow fudenosuke brushpen hard tip. Ook deze stift laat een gedrukte indruk na.  
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Een andere, misschien iets makkelijkere manier om je bujo op te fleuren is met washi 
tape. Dit kan je overal vinden en is redelijk goedkoop.  
Veel van deze materialen kan je online vinden, maar ook in de pipoos in ’t zuid shop-
pingcenter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals je ziet zijn er veel verschillende manieren om te bullet journalen. Dat is dan ook 
de belangrijkste boodschap dat ik je kan meegeven. Wees niet bang om te beginnen! 
Het moet totaal niet zo mooi zijn als dat wat je op pinterest ziet. De uitvinder van dit 
systeem houdt het ook redelijk simpel, zoals je kunt zien in dit filmpje https://
www.youtube.com/watch?v=fm15cmYU0IM. Wat ik ook echt een groot voordeel vind 
is dat als je het effe beu bent of geen nood hebt aan een fancy habit tracker dat je het 
effe kan laten liggen en het gewoon weer oppikken wanneer je weer goesting hebt.  

 
Ik zou dus zeggen leef jullie uit en laat ons zeker de resultaten zien.  
Kusjes likje cursus xoxo 
 
Ps.: bedankt aan Dorien, Silke, Griet en Iris om een paar prachtige voorbeelden door 
te sturen waarin veel verschillende stijlen te zien zijn. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fm15cmYU0IM
https://www.youtube.com/watch?v=fm15cmYU0IM
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Te veel tijd om na te denken 

Tim Lepoudre 
 
Je kent het wel: je gaat naar je kamer om te studeren en na een uur op Facebook of 
Instagram te hebben gezeten, ben je nog altijd niet begonnen. Nu we in deze periode 
zeeën van tijd hebben en we nog altijd geen druk voelen, dwalen onze gedachten vaak 
af waardoor er soms vrij eigenaardige levensvragen tevoorschijn komen. Niet ge-
treurd, ik zal jullie NU verlossen en antwoorden bieden op enkele fundamentele vra-
gen die je jezelf wellicht al gesteld hebt in de vele dagdromen aan je bureau. 
 
Waar komt het woord ‘cocktail’ vandaan? 
De eerste bar die een cocktail serveerde, bevond zich in New York. Het barmeisje had 
haar bar versierd met de staartveren van een haan. Op een dag vroeg iemand haar één 
van die hanenveren. Hij kreeg toen een drankje met een hanenveer erin: de cocktail 
was geboren. 
 
Wat is de oorsprong van het dollarteken? 
Tot in de 18e eeuw waren er in Amerika munten in omloop die waren gefabriceerd in 
Spanje. Het bekendste muntstuk was toen de zilveren acht reales, waarop twee zuilen 
stonden afgebeeld die de Zuilen van Hercules voorstelden (de mythische naam van de 
Straat van Gibraltar). In april 1792 echter besliste het Congres van de inmiddels on-
afhankelijk verklaarde USA zelf een zilveren munt te laten slaan. Het stuk van acht 
reales, met de 8 en de twee zuilen, stond model. Geleidelijk aan begon het teken – 
wanneer het geschreven werd- meer te lijken op de bekende S (de oude 8) met de 
twee verticale lijnen (de twee zuilen) zoals we het teken nu kennen.  
 
Hoe lang bestaat basketbal al?  
Het spel werd in 1891 op een Amerikaanse school bedacht door de Canadese leraar 
James Naismith. Zijn bedoeling was een sport te creëren die binnen kon worden beoe-
fend, dus ook in de winter en ook ‘s avonds. De eerste jaren verliep het nog niet zo 
vlot. De spelers moesten na elk punt wachten tot iemand de bal met een ladder uit de 
korf had gehaald. Pas later is iemand op het idee gekomen de bodem uit de korf te 
halen. 
 
Waarom zeggen we “gezondheid” als we niezen? 
Deze gewoonte stamt uit de tijd van de Romeinen. Het was een heilwens die waar-
schijnlijk werd ingevoerd door het feit dat er toen een ernstige ziekte heerste. Eén van 
de belangrijkste symptomen van deze ziekte was niezen. De Romeinen oordeelden 
dat, hoe vaker men de zieke persoon “gezondheid” toewenste, hoe meer kans hij had 
om het er levend vanaf te brengen. 
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Waarom heeft een biljarttafel een groen tapijt? 
Het eerste partijtje biljart (van het Engelse ball yard) vond plaats in de 14e eeuw. Bil-
jart werd toen op een grasveld gespeeld, als een variant op het croquetspel. De eerste 
biljarttafel werd ontworpen in 1469 door de Franse meubelmaker Henri de Vigne. Hij 
vervaardigde de tafel voor Lodewijk XI, die rugklachten had. Het groene laken stelde 
de groene grasmat voor. 
 
Waar komt de uitdrukking “erop of eronder” vandaan?  
In het oude Griekenland trokken de mannen ten strijde met grote schilden. Bij hun 
terugkeer klonk telkens de vraag: “Was het erop of eronder?” “Erop” betekende dat de 
man, na een eervolle dood op het slagveld, op zijn schild naar huis werd gedragen. 
“Eronder” betekende dat de man zijn schild in de strijd was verloren en dus oneerlijk 
was vermoord. Het betekende dat je onvermijdelijk met ellende te maken zou krijgen. 
 
Waarom dragen we zwarte kleren bij een begrafenis?  
Al heel lang is zwart de kleur van verdriet. Het gebruik van zwarte kleren bij een be-
grafenis is echter om een andere reden ontstaan: uit angst voor de overledene. Onze 
voorouders geloofden dat de ziel van een dode niet meteen uit het lichaam wegging. 
Hij bleef er nog een tijdje in rondwaren. Men dacht dat die ziel, die zich in dat dode 
lichaam wel erg eenzaam moest voelen, een levend mens wilde grijpen. Omdat nie-
mand gegrepen wilde worden, kleedde men zich zo onopvallend mogelijk: in het 
zwart. 
 
Was Casanova echt zo’n vrouwenloper?  
Giacomo Casanova ofwel Jean-jaques Casanova de Seingalt werd geboren in Venetië 
op 2 april 1725. Zijn moeder had voor hem een kerkeljike carrière op het oog en lever-
de hem af op het seminarie. De jongeman werd er al snel wegens “slecht ge-
drag” (rarara wat dat was) aan de deur gezet. Op een dag wees hij de beroemde cour-
tisane Kitty Fisher af omdat hij haar taal niet sprak. “Zonder conversatie vermindert 
het liefdesgenot met ten minste twee derden,” zei hij. Ook hij werd echter afgewezen, 
en nog wel door de enige vrouw van wie hij hield. Zij gaf de voorkeur aan een kap-
persleerling. “Die rampzalige dag begon ik te sterven,” jammerde hij. Dat belette hem 
echter niet de rest van zijn leven de schoone deerne achterna te zitten. 
 

Hopelijk heb ik je nu toch wat fundamentele wijsheden kunnen bijbrengen en kan je 
nu met een gerust hart slapen. Nu je dit allemaal te weten bent gekomen, ga je zeker 
en vast kunnen uitpakken volgend familiefeest!   
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Doldwaze dierendingen 

Aflevering 2: de wombat 

Wannes 

Welkom op de tweede aflevering van doldwaze dierendingen. Al jarenlang verzamel 
ik koortsachtig feitjes, zever en occasionele leugens over ons wonderlijke dierenrijk. 
In dit artikel neem ik u dan ook mee in een reis over mijn persoonlijke favorieten… 
Enige waarschuwing is misschien van pas: de weetjes gaan verdacht vaak over seks en 
zullen u nooit of te nimmer enige waarde bewijzen. 

 
Wist u dat… 

1. Wombats verrassend snel zijn 

Ondanks hun schattige knuffelbeeruiterlijk 
kunnen deze dieren een snelheid van 40km 
per uur halen. Dit kunnen ze voor de volle mi-
nuut en een half volhouden. Ik heb een klein 
beetje rekenwerk verricht en ben tot de con-
clusie gekomen dat de VLK uitsluitend wom-
bats zou moeten afvaardigen naar de 12U loop 
volgend jaar.  

 

2. Wombats twee weken kunnen overleven op één julientje 

 
Voor alle mensen onder ons die klagen dat ze een traag metabolisme hebben: een 
wombat heeft 14 dagen nodig om een volledige maaltijd te verteren. Klinkt als het 
ideale leven. Om de 14dagen iets eten, de rest van de tijd slapen en er bovendien 
ook nog eens schattig uitzien. 

 
 

3. Wombats kakken vierkant 

Nog een van mijn favoriete weetjes. Een wombat 
kakt vierkant. Aangezien dit dier zijn kak gebruikt 
om nesten mee te maken en territorium af te bake-
nen is het van groot belang dat die kak mooi blijft 
liggen. Jammer genoeg leven ze vaak in heuvelrijk 
gebied en daarom is de wombat geëvolueerd tot het dier met de meest eigenaardi-
ge keutels ter wereld: kubusjes.  
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4. De wombat een gat van staal heeft 

De wombat gebruikt zijn achterwerk om zichzelf te verdedi-
gen. Dit is waarschijnlijk  een van mijn favoriete verdedigings-
mechanismen uit het dierenrijk. Wanneer een wombat zich 
bedreigd voelt duikt hij met zijn kop recht een tunnel in tot 
enkel zijn achterwerk nog uitsteekt. Aangezien hij amper een 
staart heeft en zijn achterwerk verstevigd is met kraakbeen is 

hij op die manier veilig.  
 
 

5. Er vroeger reuzewombats leefden 
 
Als ik ooit een Tardis in handen krijg, is dit één van de al-
lereerste tijdperken waar ik naar terug reis. De tijd van de 
prehistorische wombat. Dit dier woog zo’n 2 ton en is vol-
ledig tot uitsterven gebracht door de Aboriginals uit Au-
stralië. Mijn persoonlijke lijstje voor grootste misdaden 
van de mensheid: 
1. Het uitmoorden van de reuzenwombat 
2. Calculus 
3. De holocaust  
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Café 
Jarne 

“Is 't weer thuis van "ach!" en "wee!", ga'k direct naar een café. 
Daar bezat ik mij tevree, nee, niks beters dan 't café! 

In zo'n roes valt 't schrijven mee, ja, mijn muze is 't café!” 

~ Gedicht over cafés (geript van ‘t internet) ~ 

Cafés, ik kan mij nog vaag herinneren dat ze bestaan, maar het is ondertussen al een 
maand (lees jaren of decennia of nog grotere eenheden, ‘t voelt als een eeuwigheid) 
geleden dat ik er één heb gezien. De Koe is te ver van mijn bed en zelfs in het pitto-
reske Zogge zijn de enkele aanwezige bierhuizen jammerlijk genoeg indefinitief dicht, 
maar dat betekent niet dat we ze niet in onze gedachten mogen houden, tijd om jullie 
er dus nog eens aan te herinneren wat een café nu eigenlijk opnieuw is/inhoudt. 

Eerst en vooral moeten we een vaak gemaakt misverstand uitklaren: café wordt name-
lijk nog al vaak verward met het woord ‘kaffee’, vaak vooraf gegaan door ‘een jat 
(uitspraak: /zjat/ )’  of ‘ne’ (uitspraak: /nuh/ ). Dit heeft weinig te maken met cafés, 
aangezien de gemiddelde cafébaas zelf geen koffie drinkt, niet weet hoe koffie hoort 
te smaken en dus een soepje serveert waar alleen de vochtigheidsgraad, de kleur en de 
temperatuur overeenkomen met die van koffie. Als dit volgens u niet klopt, dan liegt 
ge want niemand weet nog hoe cafés zijn en bijgevolg hoe juist de dingen die ik be-
weer zijn. 

 
Euhm, voor de rest valt er nog weinig 

over cafés te zeggen. Ik heb eens de wikipediapagina opgezocht en dan niet gelezen, 
maar het schijnt dus dat je er bier kunt drinken. Soms kan je er ook dansen en vaker 
nog kan je er zowel dansen als drinken. Wel echt een wijs concept, misschien dat ze 
na deze wereldwijde pandemie daar maar eens terug mee beginnen. Ook las ik nog de 
volgende zin: 
 
 
Hehe 
 
Afzuiginstallatie 

 

Grts Jarne 



 38 

 

 

2020 2021 
Thomas 

Hier zijn we dan, de laatste Groei van het jaar. Normaal zou ik hier beginnen met een 
emotionele, langdradige, moeilijke, interesse verwekkende, niet zo vloeiende, lastige 
en overbodige inleidende paragraaf maar deze keer niet. Dit komt omdat het acade-
miejaar (door een incidentje in een 5G-labo 200m van een of andere louche vismarkt) 
wel een inleiding had, maar geen slot en doordat ik als simpele plattelandsknul wel 
mijn plicht vervul en balance to the force breng en van mening ben dat alles perfectly 
balanced moet zijn krijgen jullie hier *spoiler alert* enkel nog een slot. Het niet 
schrijven van een inleiding zal waarschijnlijk het aantal mensen die geïnteresseerd is 
in dit schrijfsel en deze zin bijgevolg leest halveren waardoor ik met een tot de zeker-
heid aanliggende waarschijnlijkheid weet welke twee personen dit nog lezen. Ik wil 
dan ook deze geelgroene rakkers bedanken om elke maand weer door mijn warboel 
van woorden te klieven en er alle oogverblindende schrijffouten en onberedeneerde 
redeneerfouten uit te halen en er dan nog een beleefde “bedankt voor je inzending” 
aan toe te voegen. (nvdr. Wij houden ook van jou x) 

Ik heb eigenlijk al het meeste van wat ik wilde schrijven (niet veel, want er gebeurt 
echt bitter weinig in mijn leven) afgewerkt in enkele zinnen, maar dat weerhoudt me 
er natuurlijk niet van nog wat zever neer te pennen om studiegedrag uit te stellen en 
het dan allemaal op de artistieke vrijheid te steken. Ik verslikte me gisteren bijna in 
mijn glas Javel toen ik ’s ochtends bezig was aan mijn kom tide pods wanneer ik plots 
las dat mijn favoriete oranje vriend voorstelde om bleekmiddel in te spuiten om Coro-
na tegen te gaan en dacht bij mezelf dat Kim Jong-Un het advies waarschijnlijk niet 
goed had nageleefd en we dus Kim Jong-Dos kunnen verwachten binnenkort. Mis-
schien is het wel de voorbode van enkele epische sequels. Het is bijna zeker dat er een 
economische crisis III komt na de crisis van de jaren 30 en die van 2008, begin dit jaar 
was er al een trailer voor WWIII en nu Disney eindelijk klaar is met het uitmelken 
van George Lucas’ fantastische saga is het misschien tijd om verder te werken aan 
Frozen III. De vraag blijft dan enkel nog of er ooit nog een Super Mario Galaxy 3 
komt… 

Beloofd is beloofd en ik beloofde natuurlijk een slotstuk, slotakkoord en een laatste 
woord. “Moeilijk” antwoord ik als men mij vraagt om een sterk eind te schrijven aan 
een nogal anticlimactisch verhaal wat bij deze het jaar 19’-20’ was. Hoe frustrerend het 
ook is, soms is het beter voor iedereen dat het verhaal een open einde heeft. Het geeft 
ruimte voor interpretatie en stimuleert de fantasie. Ik wens in ieder geval iedereen 
nog succes en plezier met de komende examens en zijn sequels en dan resten mij en-
kel nog de laatste woorden: 

 
Grts en stay hydrated 

Thomas 
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De 3 beste Quarantaine Cocktails 
Feest 

Gegroet mede groeilezers en sympathisanten! Nog steeds zitten we allemaal thuis, 
ons dood te vervelen en te blokken. De lente is echter al aangebroken en het zonnetje 
straalt zoals nooit tevoren. Wat is dus de beste manier om de tijd te doden? Wel nor-
maal zou je doorheen het jaar kunnen uitgaan naar de vele feestjes die Feest organi-
seert en u daar volledig lamzuipen. Nu is dat echter wat moeilijker, maar het lamzui-
pen gedeelte is nog altijd van toepassing. Het is echter zo dat door de quarantaine-
maatregelen mensen veel meer alcohol nuttigen dan anders doordat iedereen zich 
veel meer verveelt thuis. Hier dus enkele makkelijk te maken cocktailrecepten die ik 
zeker volledig zelf heb opgesteld en niet van het internet heb gekopieerd omdat ik te 
laat was voor de groeideadline.  

 

Cocktail 1: MALIBU ANANAS 

BENODIGDHEDEN: 

•50 ml Malibu Original 

•75 ml ananassap 

•25 ml kokosroom 

•ijsblokjes 

•schijfje ananas voor garnering 

BEREIDINGSWIJZE: 

1.Vul een cocktailshaker met ijsblokjes. 
2.Voeg 50 ml Malibu en 25 ml kokosroom toe. 
3.Shake en schenk in een cocktailglas met crushed ijs. 
4.Top het geheel af met ananassap en garneer met een schijfje ananas. 

 

Cocktail 2:  SEX ON THE BEACH 

INGREDIËNTEN 
•Vodka 30 ml 

•Peach likeur 30 ml 
•Sinaasappelsap 90 ml 

•Cranberry sap 30 ml 
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INSTRUCTIES 
1.Begin met een hurricane glas gevuld met ijs 
2.Voeg met een barmaatje 30 ml vodka en 30 ml peach likeur toe 
3.Hierna vul je je glas met sinaasappelsap tot je glas voor 90% gevuld is 
4.Even roeren en daarna aftoppen met ca 30 ml cranberry sap 
5.Hierna niet meer roeren en garneren met sinaasappelpartje en rood cocktail-
kersje in het glas. 

 
 
Cocktail 3: TEQUILA SUNRISE 
 
INGREDIËNTEN  

•60 ml tequila (Esquire prefereert Cuervo Tradicional)  
•Het sap van een halve limoen 1,5 theelepel grenadine (Stirrings)  
•1 theelepel crème de cassis 
•Koolzuurhoudend water 

 
 
BEREIDINGSWIJZE 

1.Doe de tequila, het limoensap en ijsblokjes in een cocktailshaker en schud ste-
vig.  

2.Schenk de shaker door een zeefje leeg in een gekoeld highballglas (zie afbeel-
ding) met ijsblokjes. 

3.Giet de grenadine en de crème de cassis in het glas en roer voorzichtig - niet 
langer dan nodig is voor het typerende zonsopgang-effect. 

4.Vul het glas af met koolzuurhoudend water. 
 

Hydrateer jullie en blijf binnen!  

 
Vele kusjes en groetjes, xxx  

Feest 



 41 

 

 

Dorre’s Plantenhotel 
Dorre 

‘Die heeft 50 planten op haar kot’ is een zin waar mensen mij vaak mee beschrijven en 
ook al lachen ze vaak met mijn 14 m2 aan jungle, stiekem vinden ze het leuk. Helaas is 
de volgende opmerking vaak “Wauw, bij mij overleeft zelfs een cactus niet”. Daarom 
zal ik in elke editie een handleiding bezorgen van één van mijn groene kamergenoot-
jes, en je zal zien, het is makkelijker dan je denkt! 

De caladium  
Deze plant stond al een klein jaar op mijn lijstje toen ik hem vorige week aanschafte. 
Prachtig zijn ze, met flinterdunne bladeren en daarop felroze patronen. Caladiums 
zijn niet zo gemakkelijk te verkrijgen, maar in het voorjaar krijg je nogal eens de kans 
om er één op de kop te slaan en dat deed ik. Het zijn echte tropische planten, afkom-
stig van Zuid-Amerika. Zoals alle tropische kamerplanten, staan ze dus graag op een 
warme plaats met indirect licht (halfschaduw), maar zonder direct zonlicht. 

Hieronder een foto van mijn nieuwe aanwinst  
(en in een online Groei kan je de kleuren zien, joepie!) 
 

Voorlopig is mijn Caladium geen 
lastige plant. Hij vraagt een goede 
vochtigheid, zoals hij dat in de tro-
pen gewoon is. De grond mag je dus 
niet volledig laten opdrogen, maar 
het bovenste gedeelte is best wel 
droog voor je opnieuw water geeft - 
te veel water is onomkeerbaar. Ver-
der hebben Caladiums ook graag 
een hoge luchtvochtigheid, dus wilt 
hij helemaal niet graag bij de ver-
warming staan en wordt hij blij van 
een dagelijkse sproeibeurt.  

Nu is mijn Caladium helemaal 
prachtig en was ik helemaal in de 
wolken toen ik hem binnenkreeg, 
maar één eigenschap had ik niet 
zien aankomen: Caladiums zijn 
blijkbaar knolplanten. Dat wilt 
zeggen dat ze in het voorjaar prach-
tig uitgroeien vanuit het niets, maar 
in de herfst ook weer afsterven. De 
knol gaat dan in winterrust tot het 
volgende voorjaar. Dat verklaart het 
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feit dat je ze enkel in het voorjaar kan vinden - ik voelde me dus helemaal bedrogen. 
Door mijn verontwaardiging heb ik uitgebreide research gedaan om precies te weten 
hoe dit in z’n gang gaat. Blijkt dat de plant niet alleen doodgaat in de herfst, maar 
daarbovenop ook nog een aangepaste verzorging vraagt om de winterrust goed door 
te komen. Wat een dramaqueen. 

Dus, de plant is all shiny tot in oktober ofzo. Dan beginnen er hier en daar wat bla-
deren naar beneden te hangen, waarna ze bruin worden en helemaal verdrogen. Als je 
dit ziet, moet je de plant minder water beginnen te geven. Hoe meer bladeren afster-
ven, hoe minder water je mag geven om de knol voor te bereiden op z’n winterrust. 
De afgestorven bladeren mag je eraf knippen, maar doe dit pas als ze volledig kapot 
zijn, want tot die tijd geven ze de plant de reserves die hij nodig heeft om de winter 
door te komen. Als alle bladeren afgestorven zijn, is het de bedoeling dat de grond 
ongeveer droog is (je stemt je watergift hier dus op af). Vervolgens zet je ofwel de hele 
pot met knol, ofwel enkel de knol die je uit de pot haalt, op een koele plaats (de gang 
ofzo - net iets koeler dan kamertemperatuur, maar zeker niet buiten). In het voorjaar 
doe je het omgekeerde: je zet de plant terug op z’n plek en begint heeeel stilletjesaan 
water te geven tot de eerste scheutjes zichtbaar zijn. Vanaf dan kan je Caladium wat 
meer water gebruiken en kan hij terug uitgroeien tot een mooie plant met prachtige 
kleurpatronen. 

Over hoe deze plant te vermeerderen is kan ik jullie nog niet echt iets vertellen. Wél 
heb ik een experimentje opgezet met twee afgeknakte bladeren die ik in water en pot-
grond gezet heb en waarvan ik totaal niet weet of ze gaan wortelen of afsterven. Voor-
lopig zien ze er vrij levend uit. Daarnaast heeft de knol ook het voordeel dat je ze (als 
ik het world wide web mag geloven) in meerdere stukken kan snijden, en er dan 
meerdere planten uit kan opkweken. Al bij al vallen deze planten dus wel mee. En 
geef toe, die prachtige patronen maken dat doodgaan enzo allemaal wel goed! 
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Summerbody 
Spordt 
 
De zomer komt eraan! Het is dus hoog tijd om aan die summerbody te werken. Het is 
niet omdat we nu thuis moeten blijven, dat dat mooie bikini/zwembroek-lijf niet mag 
worden klaargestoomd. 
 
1. Voeding 
 
Om dat mooie strakke lijf te krijgen, is het eerst en vooral zeer belangrijk om goed en 
voldoende te eten. Heel vaak willen mensen hun summerbody krijgen door minder te 
eten, dit is zeer demotiverend en werkt daarom zelden. Het is belangrijk om genoeg 
calorieën binnen te krijgen. De richtlijnen voor een man zijn 2500 calorieën en voor 
een vrouw ongeveer 2000. Dit zijn richtwaarden en de exacte waarde is voor iedere 
persoon anders, dit kun je gerust eens online uitrekenen. Om af te vallen moet je on-
geveer 15-20% onder dit getal gaan zitten. 
Aan het opnemen van al deze energie hangen natuurlijk wel wat kleine tips die zor-
gen dat het zich niet onmiddellijk omzet in vet. Eerst en vooral is het belangrijk om 
vaak kleine porties te eten. Zo blijft je lichaam bezig met het verteren en verbrand je 
veel energie. 5-6 keer per dag eten is dus zeker geen probleem en sla vooral geen 
maaltijden over. Verder eet je het best ook voeding met hoge thermische waarde, dit 
wilt zeggen dat je lichaam veel moeite moet doen om deze voeding te verbranden. Eet 
dus vooral groenten, eiwitten en volkoren producten. Fruit en zoete snacks bevatten 
veel suikers, hiervoor moet je lichaam minder moeite doen om het te verbranden, 
aangezien suikers vlotter op te nemen zijn. 
 
2. Bewegen 
 
Door enkel voldoende te eten komen we er natuurlijk niet. Ook voldoende beweging 
is zeer belangrijk, anders gaat je lichaam in ‘hongersnood-stand’ en zal het juist extra 
veel vet opslaan. Probeer elke dag wat te bewegen, dit hoeft niet elke dag zeer inten-
sief te zijn, ook bij een lage intensiteit verbrand je vet. Het is echter wel goed om af en 
toe jezelf eens goed uit te putten, zo ontwikkel je spierweefsel en verbrand je vet. 
Het ontwikkelen van spierweefsel is zeker niet onbelangrijk, ook al is het niet onmid-
dellijk je doel om een gespierd lichaam te krijgen. Spieren verbranden namelijk meer 
calorieën of je nu wel of niet aan het sporten bent. Je stofwisseling vertraagt wanneer 
je minder spieren hebt en je spieren zijn een geliefde bron van energie als je probeert 
af te vallen door weinig te eten. 
Ben je niet het sportiefste type en heb je geen idee welke oefeningen te doen? Zoek 
workouts op het internet of YouTube (vb HIIT, intensieve trainingen) of download 
een app die sets oefeningen of schema’s heeft. Ga af en toe eens lopen en ook touwtje 
springen is enorm goed om vet te verbranden!  
Mocht je nog steeds twijfels hebben over iets, wees ook niet bang om ons aan te spre-
ken. Wij helpen jullie met veel plezier! 
Het belangrijkste is dat het voor jou haalbaar blijft om lang vol te houden, enkel zo 
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zal je een effect zien van de inspanningen die je doet! 
Geniet van het mooie weer en gebruik het als motivatie! 
Looking forward to all your summerbodys! 
 
Xoxo Spordt 
 
P.S.: Nog een leuke quote “Dear Abs: I may not see you, but I feel you brewing some-
thing serious. Can't wait to finally meet you! I promise to show you off as often as I 
can.” 
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Dingen die ik geleerd heb in mijn 5 jaar 

bio-ingenieur 

Penning 

Bestigste boerekotters en internetsympathisanten, het is mei en dat betekent dat het 
alweer de laatste groei van dit academiejaar is, oooooh :’(. Dit academiejaar is tevens 
mijn laatste aan deze prachtige faculteit en wie dus de som maakt, komt uit dat dit 
mijn laatste groeiartikel is en daar word ik zelf ook wel een beetje sad van… In de af-
gelopen vijf jaar heb ik erg veel geleerd en het meeste van wat ik geleerd heb, stak ik 
niet op uit de les. Dus op al degenen die nog een paar prachtige jaren tegemoet gaan 
aan deze faculteit, laat ik graag mijn verworven levenswijsheden los.  

•Marc Van Meirvenne is de biokat. 

•Een spermwhale is geen spermawalvis in het Nederlands. 

•Kikkers hebben een ‘laat-me-los-roep’ voor als een mannetje per 

ongeluk een ander mannetje bestijgt.  

•Het licht in het toilet valt uit na een bepaalde tijd en de sensor 

zit aan de deur, dus je kan er niet aan en het is donker dan.  

•Je kan alles zijn wat je wil, zelfs een drankje. 

•Groeiartikels kunnen over alles gaan, zo kan je perfect handige sneltoetsen, be-

langrijke telefoonnummers en bekende eenden combineren. 

•Intracommunautaire BTW is de belasting van goederen die over landsgrenzen 

binnen de Europese unie heen gaan.  

•Alle gluten zitten in maïs, fuck. 

•Uterusmelk bestaat niet. 

•pV = nRT. 

•Je kan zieke mensen genezen door kak van gezonde mensen in hun poep te ste-

ken.  

•Als je veel zalm eet, word je oranje.  

•Aliens drinken graag Orval.  

•Klierkoorts is een mythe. 

•Driehoekige plantencellen bestaan niet. 

•Dat je schizolysigene holte zo schrijft.  

•De voornaam van Louis Pasteur was niet Jan.  
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•Vodka is bleiten, tequila is muilen aka de tweede wet van Gysens.  

•Curryworst en ijskast zijn de enige correcte woorden, alle synoniemen zijn fou-

tief.  

•Limburgers zeggen langsdoor als ze voorbij bedoelen, langs als ze naast bedoelen 

en lange hamburger als ze curryworst bedoelen. 

•West-Vlamingen spreken enkel de y en de rt uit van yoghurt, ertussen klinkt een 

soort oerklank/paringsroep.  

•Het Doppler-effect heeft iets te maken met kabouters.  

•Doritos kunnen perfect dienen als ingrediënt in eender welk gerecht.  

•De VEK is een homoclub.  

•De appels in de binnentuin zijn eetbaar, ‘t schijnt.  

•Appelbomen plaatsen in een kippenren is geen goed idee. 

•Er zijn maar 4 soorten reptielen. 

•Een galabal is pas een galabal als er een traktor is.  

•Wij zullen steeds blijven dromen van dit fijne boerekot. 

•Pahoehoe 

 

Dingen die ik niet geleerd heb in 5 jaar bio ingenieur: 

•Of de maïs wordt gemalen. 

•Wie professor Mieke Uyttendaele is. 

 

Ziezo liefstigste boerekotter, hiermee sluit ik mijn groeicarrière af. Na exact ongeveer 
30 artikels over de meest uiteenlopende onderwerpen laat ik jullie na met de kennis 
die ik over de afgelopen jaren heb opgebouwd. Blok deze lijst vanbuiten, want hij 
zorgt ervoor dat je (hopelijk) je diploma haalt.  

Hoe jullie goed en tot in den draai!  

 

Michiel over & out.  
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Boeroscoop 
Door corona zijn we allemaal gedwongen 

tot een meer sedentaire levensstijl. Je zit 

de hele dag op je leeg gat en soms lijkt de 

architectuur van je kamer interessanter 

dan de cursus die voor je open ligt. Wij 

geven je mee wat voor meubel-/decoratie-

/whateverstuk jij zou kunnen zijn in je 

kamer of ergens anders in je huis. 

 
Waterman 21/1 - 19/2 
Douche 
De perfecte plaats waar je wil zijn als je 
een mental breakdown hebt, want door 
het water merk je niet dat je aan het we-
nen bent. Deze mensen zijn fris, altijd 
aandachtig en tegen alles opgewassen. Je 
kan er terecht voor een goed gesprek en 
als je even hebt kunnen uitwaaien kan je 
de wereld weer aan. 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Visbokaal 
Is die nu serieus, deze hierboven was ook 
al zo voor de hand liggend. Mijn ant-
woord daarop is ja, maar laat me even uit-
leggen. Een visbokaal lijkt een simpele 
vorm van huisdieren houden. Je krijgt ook 
niet veel liefde terug van deze dieren, 
maar op eenzame avonden ben je blij dat 
je niet alleen thuis bent. Personen die vis-
sen zijn van sterrebeeld zijn gelijkaardig, 
het zijn makkelijke, vriendelijke mensen 
die er ook voor je zullen zijn als je een-
zaam bent, helden zijn het. 

 
Ram 21/3 – 20/4 
Voordeur 
Klop klop. Wie is daar? Wel ik hoop geen 

familie, want die mag je nu nog niet zien! 

Hoe graag je ook de deuren van je vrien-

den en familie wil inrammen, omverlopen 

of gewoon rustig opendoen om ze weer te 

kunnen omarmen, het mag nog niet hé 

jongens en meisjes. Echte rammen ver-

staan dit en gaan niet tegen beter weten 

in toch op bezoek. Legendes zijn het. Een 

gesprek met hen verloopt soms wel wat 

stroef, ze blijven graag to the point en als 

er iets gezegd moet worden vallen ze lie-

ver meteen met de deur in huis dan dat ze 

er een verhaaltje rond breien. 

Stier 21/4 – 20/5 
Oven 
In een groep mensen duurt het soms even 

voor je volledig ontdooit, maar eenmaal je 

volledig jezelf kan zijn ben je on fire. Er is 

niets wat je niet kan en mensen schrikken 

ervan. Stille waters, diepe gronden geldt 

zeker voor jullie. Zorg wel dat je niet over-

verhit geraakt, want dan wordt je een 

beest en een Snickers helpt er niet tegen. 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Spiegel 
Je kijkt in de spiegel, je ziet jezelf, maar 

ook niet helemaal. Eigenlijk zie je een iso-

merie van jezelf en zoals je in chemie leert 

kan een isomeer van een stof een heel 

toxische vorm zijn! Ga daarom niet altijd 

af op wat je in de spiegel ziet, ja, ik heb 

het tegen jou meneertje/mevrouwtje 

tweeling. Zelfreflectie is goed, maar jezelf 

afkraken is ook niet goed, want je weet 

wat ze zeggen over spiegels breken... 

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
Schaar 
Oei schaar, dat is toch helemaal geen 
meubel. Ja lap je hebt je voor de zoveelste 
keer weer vergist. Verstrooider dan jou 
kan je bijna niet zijn. Gelukkig maak je 
dat wat goed met je intelligentie op ande-
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re vlakken, anders was je wel echt een 
ramp geweest. ‘Verstrooide professor’ is 
de perfecte omschrijving voor jou, want 
ook al ben je nog zo verstrooid, mensen 
komen graag naar jou voor uitleg over iets 
dat ze niet verstaan. Doe zo voort meneer 
de professor, ik ben zeker dat we nog veel 
van jou gaan horen. 
 
Leeuw 23/7 – 22/8 
Bureau 
De plaats waar het werk gebeurt. Het hol 
van de leeuw, een plaats waar je niet moet 
komen als hij aanwezig is. Werkende stu-
denten worden het liefst met rust gelaten, 
logisch, want concentratie is schaarser 
dan diamant in deze tijden en dat wil je 
natuurlijk niet kwijt. Naast harde werkers 
zijn dit personen die voor alles wel een 
antwoord hebben en op alles wel een op-
lossing weten. Net als een bureau zitten 
ze vol met dingen die je niet nodig lijkt te 
hebben, tot de tijd daar is dat je het wel 
nodig hebt. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Nachtkastje 
Wat je daar soms niet in kan terugvinden, 
het is verschrikkelijk. Een kennis van ie-
mand van de redactie had ooit eens zijn 
nachtkastje volgestouwd met papieren 
zakdoekjes, wat de betekenis daarvan is 
laat ik aan de verbeelding over, maar dat 
is naast de kwestie. Mijn voorspelling is 
dat je een leuke persoon bent die vol zit 
met verrassingen, ook een paar waarvan 
we geen verdere uitleg willen. 

 
Weegschaal 23/9 – 22/10 
Weegschaal 
Amai weeral zo origineel. Het antwoord 

dat ik nu uit een typische weegschaal 

hoor komen. Venijnige dingen zijn het, 

altijd negatief. Hoe graag je ook wil, in 

deze periode zou ik er niet op gaan staan 

of de depressie neemt toe met een factor 

3000. De mensen die in deze tijdsperiode 

geboren zijn, zijn gelijkaardig: door en 

door verdorven. 

 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Geneesmiddelenkastje 
Iedereen heeft er wel een, een geneesmid-
delkastje. De plaats waar de medicijnen 
bewaard worden, al dan niet over tijd en 
al dan niet giftig geworden. De kast be-
kleeft met stickers van het Rode Kruis. 
Deze personen worden altijd aangeduid 
als EHBO verantwoordelijke op kampen, 
weten op alle kwaaltjes wel een kuur en 
als ze geen dokter studeren, is het wel bio
-ingenieurswetenschappen rode cel en 
gen. Zeer leuke mensen, al ruiken ze soms 
naar ziekenhuis en dat is wel minder aan-
genaam. 
 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Bed 
Net als boogschieten is het bij dit stuk 
meubilair ook vaak recht in de roos. Soms 
ben je ongewenst net als een onvoorziene 
zwangerschap, maar dat is vaak omdat je 
opmerkingen zeer gericht en altijd raak 
zijn. Bij de pinken zijn is een goeie eigen-
schap, je bek houden op goede momenten 
is dat ook. 
 

Steenbok 22/11 – 20/1 
Keukentafel 
Sterke kanjers die keukentafels. Naast het 

dragen van servies en etenswaren moeten 

ze heel af en toe de rol van het bed inne-

men, maar daar zijn ze niet voor gemaakt! 

Als deze mensen hun mening willen zeg-

gen is het meestal op een vriendelijke ma-

nier, waardoor er maar al te veel van hen 

wordt geprofiteerd. Je moet wel opletten, 
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net zoals je je kleine teentje kan stoten 

aan de hoek van de keukentafel, kan je 

ook opeens opgekropte woede van deze 

persoon op je uitgewerkt krijgen. Profiteer 

daarom niet van andere mensen. Wees 

flink, wees een keukentafel. 
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Katerblaast 
 
Dr. Joris Meys (assistent datawetenschap): “R is niks anders dan een veredelde no-
tepad” 
 
Gaston ging pillen nemen waardoor hij erectieproblemen kon krijgen, Marcon meld-
de dit 
Gaston: “Bedankt, je hebt mijn erecties gereden” (bedoelde gered) 
 
Ward tegen Dorien: “Als Bolt in u gaat zijt gij kapot he!” 
Dorien: “Ik heb hier niets mee te maken!” 
 
Yarine: “Ik ben de ghost van de zoom” 
 
Dorien: “Ok, als iemand een vibrator voelt, laat het mij weten” 
*belt de gsm van Silke* 
Jonas: “Jaja ik voel hem! Maar kvind het eigenlijk wel plezant” 
 
Dorien: “Ik kan daar niet goed aan zuigen, ik bijt daarop” 
 
Breccie: “Das kei weinig geld voor kei veel euro!” 
 
Griet: “Ik zit al heel lang in quarantaine, het enige wat ik wil zijn poezen” 
 
*Tijdens de persconferentie waarbij ze alle regels voor de lagere en middelbare school 
aan het overlopen zijn* 
Viktor: “Goooooh en nu moet die Duitse vent ook nog spreken over de scholen. Hoe-
veel scholen zijn daar zelf? Vijf ofzo? Hij had ze beter zelf gebeld” 
 
Silke D. “Maakt niet uit, ik hou van Meloen” 
 
Emma Lanoo: “Precies chaise la paise, of hoe heet dat in Parijs?” 
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Dankwoord van de redactie 
 
Beste Boerkotters en sympathisanten van de VLK 
 
Een bewogen jaar lijkt ons een ietwat omstreden term om dit jaar te omschrijven. Aan 
de ene kant hebben we een enorm gevuld eerste semester, een fantastische skireis en 
een geweldig begin van het tweede semester mogen meemaken, aan de andere kant 
dreef SARS-Cov-2 ons allemaal terug in onze holen waardoor het tweede semester ab-
rupt werd geaborteerd. Het studentenleven viel terug op elkaar ontmoeten op digitale 
platformen zoals Sunnieday of Minecraft. Voor deze laatste werd zelfs speciaal een 
Boerekotserver aangemaakt, een plaats die nu ook begint leeg te lopen. 
 
We missen elkaar, dat is zeker. Van bepaalde vrienden hebben we zelf geen deftig af-
scheid kunnen nemen omdat we holderdebolder van de ene dag op de andere geen 
lessen meer hadden. Activiteit waar we lang naar uitkeken kregen de status 
‘geanulleerd’… 
 
GELUKKIG staat er volgend jaar een spetterend jaar gepland voor de VLK, want die 
blaast 100 kaarsjes uit. De positieve mindset is er nog steeds bij de VLK en er stoomt 
zich een nieuw praesidium klaar dat binnenkort gekozen moet worden door niemand 
minder dan… JIJ EN IK! Schrijf 5 mei met een paar grote cirkels errond maar in je 
agenda, dat is de dag van de waarheid, de dag van de verkiezingen. 
 
Goed, naast al deze propaganda en toch wel deprimerende praat over boosdoener co-
rona dient deze laatste neerzetting van woorden natuurlijk als dankwoord. We willen 
graag iedereen bedanken die dit jaar artikels heeft geschreven voor de Groei. Het wa-
ren niet enkel de praesidiumleden die (mits wat verplichting) iedere keer prachtige 
artikels neerpenden. Een hele horde schrijvers in alle vormen en maten schaarden 
zich samen om iedere maand opnieuw een lach op je gezicht te toveren. Hieronder 
willen we graag nog een speciale bedanking richten aan alle schatjes die er elke editie 
in slaagden om onze harten te veroveren met geschreven voer voor de geest: 
• Dorien Geysen: naast de PBR artikels waar ze aan meewerkte schreef zij elke 

keer weer een artikel over haar groene vrienden. Ze maakte een tuinier van elk 
van ons. 

• Wannes Dewulf: de man van de dierenweetjes en de oneindige bron van enthou-
siasme. Door jou zijn we een heleboel te weten gekomen over diertjes wat later 
nuttig kan blijken.  

• Jarne Van der Aa: een knakker die speelt met woorden alsof het LEGO blokjes 
zijn. De eeuwig hese man die het toch wel altijd weet te zeggen.  

• Yarine Deschuymere en Wouter Kemel: deze twee kapoenen deelden elke editie 
hun zotste avonturen in een prachtige uiteenzetting vol met foto’s. Als je het 
uitgaansleven mist, lees gewoon een van hun artikels opnieuw.  

• Thomas Windey: de legende die zijn dagdromen en hersenspinsels weet neer te 
pennen waardoor je zelf aan het denken wordt gezet. De meester van de syno-
niemen en het verwijzingen naar Star Wars films.  
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Natuurlijk ook eeuwige dank aan alle andere mensen die een artikel hebben geschre-
ven dit jaar. En natuurlijk willen wij het meest van allemaal onze trouwe lezers en le-
zerinnen bedanken. De Groei is de Groei niet zonder jullie! Het was een geweldig jaar 
en we hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroe(i)ten in jaar gevuld met activi-
teiten, plezier, pintjes en natuurlijk ook Groei’s. 
 
We zijn er volgend jaar weer met meer weer… euh Groei! 
 
Dikke, plakkerige, digitale kus van de (oud)redactie, 
Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 
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