
 

Studentenblad voor 
studenten Biochemie & 

Biotechnologie en Chemie 
aan de UGent 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colofon en inhoud 

 

1 

Colofon 

Adres 

Het Pipetje 

T.a.v. Chemica 

Krijgslaan 281 (40.04) 

chemica.scriptor@gmail.com 

 

    Huidig blad 

Nummer 1 

Augustus 2020 

 

Inhoud 

Voorwoord Praeses p.2 

Knabbel & Babbel  p.4 

Golden quotes  p.5 

Gin O’Clock  p.6 

Erasmus    p.8 

Chemica @ coronazomer      p.13 

Studentenkost                  p.21 

Coronaproof daten                 p.22 

How to                  p.26 

Tuinieren voor beginners      p.32 

Herexamens & Chill                p.35 

Diepgaande Dilemma’s          p.38  

Puzzelplezier                 p.39 

Standje van de maand           p.41 

Heteroseksuele memes         p.43 

Nawoord                  p.45  

Antwoorden raadsel              p.46  

Horoscoop                 p.47 

 



Voorwoord Praeses 

 

2 

Liefste Chemicanen, 

Hier zit ik dan een 

voorwoord te schrijven 

op een bloedhete 

zomeravond met een 

Desperados in mijn 

hand. De warmte heeft 

dan ook alle inspiratie 

uit mij verdreven. 

Festivals, feestjes en 

Gentse Feesten zaten 

er deze zomer dan ook niet in. Zelfs mijn jaarlijks 

strandfeestje was dit jaar de dupe. Dit wil natuurlijk niet 

zeggen dat we ons deze zomer niet kunnen amuseren! 

Boiten in je bubbel van 5, terrasjes doen en massaal 

naar de kust of Ardennen gaan, waren deze zomer dan 

ook meer de populaire activiteiten.  

Mijn gedachten zijn nu vooral bij onze zwaantjes. Geen 

memorabele proclamatie EN geen zwanenzang. Het is 

te erg voor woorden. Natuurlijk zullen wij hen dik in de 

watten leggen wanneer we de kans hebben om terug te 

cantussen. Dit met een fantastische comeback cantus en 

een waardige proclamatie!  

Het ziet er niet al te rooskleurig uit voor volgend 

semester, maar dit wil niet zeggen dat ons splinternieuw 

lustrum praesidium op hun lui gat zit. We zijn onze 
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hoofden al aan het breken over hoe we jullie toch een 

beloofd semester kunnen geven. Voorlopig kunnen we 

jullie meedelen dat er evenwaardige avonden aan vorig 

jaar zullen zijn. We zeggen dit heel voorzichtig, want 

corona ligt nog steeds op de loer. Zou ik dan de eerste 

Praeses zijn die nooit een cantus heeft geleid? Het is een 

vraag waar ik toch wel van wakker lig     . We moeten 

moedig blijven, de hoop niet verliezen en vooral nog 

genieten van onze wel verdiende vakantie (in onze 

bubbel natuurlijk). 

Ik wens iedereen succes met de herexamens! Ik ben er 

van overtuigd dat iedereen voor alles gaat slagen 

doordat er nu niks te beleven valt (dus no smoesjes voor 

de mama’s)! 

Stay safe, stay hydrated and stay frosty! 

Jullie Praeses, 

Jo 
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Ze waren erbij in 1965 wanneer Chemica uit de grond 

werd gestampt en toen al werden ze benoemd tot 

gossip King en -Queen. Zeeën van tijd om op onderzoek 

te trekken en nog steeds hun streken niet verleerd, het 

ideale recept voor een nog betere roddelrubriek. Niets 

ontgaat deze twee, Claude & Claudine!  

 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe praesidium was 

meteen een succes voor L.S. en L.D. Oude 

herinneringen werden weer opgehaald. 
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"I'm humble, with a touch of Kanye"-E.M. 

 

“Voor alle clitbezitters, deze pinguïn heeft maar 

liefst elf standjes. Dat is binnen de minuut 

klaarkomen dus.” -A.C. 

 

“Baby I wish I were DNA helicase so I could unzip 

your genes.” -M.V.G. 

 

“Niels destadsbader vs Bart peeters. Das kiezen 

tussen de pest en de cholera”  - M.C. 

 

"Kan er nie aandoen da uw mama de hormonen van 

een konijn heeft he" – A.C. 
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Wanneer je gin en cocktail in één zin hoort, denk je 

meteen aan gin-tonic. Logisch ook! Deze lekkere 

cocktail is razend populair bij jong en oud, maar ook 

andere, iets minder populaire cocktails met gin mogen 

niet onderdoen. Zet die tonic even aan de kant en laat 

je verrassen door deze pareltjes! 

Pompelmoescocktail 

Deze cocktail is perfect voor iedereen die van zuur en 

bitter houdt. Laat 100g witte kristalsuiker smelten in een 

pannetje samen met 100 ml water. Voeg een takje 

rozemarijn toe.  Laat de suiker volledig oplossen en laat 

30 minuten trekken op een laag vuurtje. Haal de 

rozemarijn uit de siroop en laat afkoelen. Meng 3 

eetlepels siroop met 100 ml gin, 50 ml 

rozepompelmoessap, citroensap en ijsblokjes. 
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Gin-mojito 

Toch niet zo een fan van 

rum in je mojito? Dan kan 

deze cocktail wel eens de 

oplossing zijn! Voor dit 

recept heb je rum helemaal 

niet nodig! Meng 20 blaadjes munt, ½ tl rietsuiker, 1 

partje limoen, 2 cl suikersiroop, 4 cl limoensap, crushed 

ice en 5 cl gin. 

Bittersweet Symphony 

De naam zegt het zelf! De perfecte 

balans tussen bitter en sweet. Meng 

30 ml gin, 15 ml aperol en 15 ml 

vlierbloesemsiroop  in een glas met 

ijs. Voeg nog bruiswater, een 

scheutje citroensap en 2 plakjes 

komkommer toe.
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Tijdens de corona-uitbraak vertoefden vele studenten in 

het buitenland, waar Erasmus programma’s volop bezig 

waren. Zo ook Ine, zij vertelt ons haar erasmusverhaal. 

 Als laatste etappe van mijn carrière in Biochemie en 

Biotechnologie trok ik richting Praag, voor wat toch wel 

de bijzonderste 5 maanden uit mijn studententijd 

zouden worden. Hoe een standaard Erasmusavontur 

werd omgetoverd tot een natuur- en vindingrijke 

ervaring door een virus die nu ’s werelds grootste vijand 

is.  

Wat begon als een normaal werk-en-feest gebeuren, 

want ja er moest ook 5/7 naar het labo gegaan worden, 

bleek al snel geen evidentie meer na het razendsnel 

verspreiden van covid-19. Op slechts een tweetal weken 

werd de hemelsblauwe Erasmushemel 

ingeruild voor een pikzwarte 

coronawolk. Door de strenge 

maatregelen was het plots nog onzeker 

of ik wel mijn thesis kon voltooien 

gezien labowerk voor studenten werd 

verboden. Paniek, verdriet en ongeloof 

raasden in een sneltempo doorheen 

mijn hoofd. Was al die moeite dan voor 

Praagtige Erasmus 
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niets geweest? Hoe zou ik in godsnaam mijn thesis 

kunnen afmaken als ik niet naar het labo mag? Moet ik 

terug naar België? Heel veel vragen waar gelukkig even 

snel een antwoord op kwam. Mijn promotors in Praag 

deden er alles aan om mij in Praag te kunnen houden, 

en zo gezegd, zo gedaan. Nooit had ik gedacht zo 

gelukkig te zijn met de mogelijkheid om naar het labo 

te kunnen gaan, zeker als ik zag dat dit bij al m’n 

medestudenten geen evidentie was. Helaas moest ik 

ook afscheid nemen van mensen waarmee ik op enkele 

weken toch al een goede band had gecreëerd. Het was 

hard om afscheid te nemen, niet wetende wanneer onze 

paden ooit nog zouden kruisen. Al waren we 

optimistisch, “dit zal binnen een maand wel voorbij zijn 

en dan kom je maar gewoon terug”. Helaas bleek niets 

minder waar.  

De harde aanpak in het 

Tsjechisch Republiek maakte het 

vrijwel onmogelijk om het 

normale Erasmus-patroon door 

te zetten. Vanaf nu werden 

predrinks en halve liters drinken 

voor €2 ingeruild voor 

wandelingen in het park, 

fietstochten langs de Moldau, 

filmavonden en internationale 

dinners met een beperkt groepje. 
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Het sprookjesachtige Praag werd plots nog magischer 

door zijn lege straten en pleinen, een schril contract met 

de voorbije weken. We ontdekten de prachtige natuur 

die Praag te bieden heeft, die de staycation tot iets 

positiefs omtoverde. Door het voorbeeldig gedrag van 

de ganse bevolking bleven het aantal besmettingen en 

doden zeer beperkt, waardoor eind april al 

versoepelingen kwamen. De uitjes naar onze favoriete 

plek ‘Divoka Sarka’ brachten de 

overgebleven studenten dichter bij 

elkaar (neem dat maar letterlijk in 

sommige gevallen) en er werd een 

hechte groep ‘malakes’ gevormd. 

Toen ook terug uitstappen binnen 

Tsjechië mogelijk werden, werd het 

gevoel van vrijheid langzaamaan 

terug omarmd. Meanwhile, back to 

basics, werd natuurlijk nog steeds 

mijn thesis verdergezet. Ik verzorgde mijn 

kankercelletjes met de grootste liefde, al bleek dit vaak 

dodelijk te zijn. Geduld is een schone deugd, bleek 

meer dan ooit waar en mocht uiteindelijk z’n vruchten 

afwerpen. Ondanks de moeilijke omstandigheden, 

slaagde ik er traag maar zeker in om wat vooruitgang te 

boeken. 
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Eind mei heropenden bars en restaurants opnieuw en 

was het gevoel van vrijheid terug compleet. Het was 

alsof een eeuwig durende examenperiode eindelijk aan 

z’n eind kwam en  "LEEF, pak alles wat je kan" op repeat 

stond. Nooit eerder smaakte 0.5L Pilsner zo goed en 

werd ‘pivo prosim’ terug een dagelijks gebruikte zin. De 

gedachte om geld te sparen door de lockdown, werd al 

snel van tafel geveegd na de vele restaurantbezoeken. 

Feestjes tot 23u brachten de sfeer al vroeg op gang, en 

eerlijk gezegd zou ik niet treurig zijn als die trend wordt 

voortgezet. De laatste maand bracht eindelijk goed 

weer met zich mee en er werd volop genoten van wat 

maandenlang niet mogelijk was. Vele tripjes werden 

gepland en de vaste stekjes van pre-corona werden 

terug opgezocht.  

Niets was veranderd, maar toch was niet alles hetzelfde. 

Er werd meer genoten van de kleine dingen en van 

elkaars aanwezigheid en is dat toch niet een mooie 

eigenschap die corona heeft bovengebracht? Met een 

brede glimlach denk ik terug aan mijn laatste avontuur 

in mijn studententijd. Klaar om enkele weken weg te 

kwijnen achter mijn bureau voor het schrijven van 

(hopelijk) een masterpiece. Niet wetende wat de 

toekomst zal brengen, maar wetende dat Chemica voor 

altijd aanwezig zal blijven in schone en vage 

herinneringen. 
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Verdwalen in de mooie binnenstad, genieten van de 

zonsondergang op Charles brigde en tot in de vroege 

uurtjes dansen in Letna park om dan de zonsopgang 

mee te pikken, dat was Erasmus in Praag. Danku Praag, 

het was Praagtig. 

 

 

Spousta lásky, 

Ine 
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Deze zomer was voor ons iedereen een grote 

aanpassing. Feestjes, verre reizen en een goedgevulde 

festivalzomer moesten plaatsmaken voor strenge 

coronamaatregelen. Gelukkig hebben velen zich toch 

nog goed geamuseerd, ondanks dat corona roet in het 

eten kwam strooien. We vroegen aan enkele 

chemicanen hoe hun zomer eruit zag. 

Sander en Elise: 

Iets schrijven over hoe wij de zomer doorbrengen… Ja 

dat moet wel lukken. Na de deadline los te 

overschrijden met bijna een week (nu weten jullie wat je 

te wachten staat als scriptor grtjs) is er toch een gaatje 

gevonden om eens neer te pennen hoe onze zomer tot 

nu toe verlopen is. 

Dat het geen normale zomer ging worden lag al vast. 

Corona strooide roet in het eten, alle buitenlandse 
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plannen gingen de vuilbak in. Dan maar gebruik maken 

van de tijd om een vakantiejob te zoeken en geld te 

verdienen zeker? Met dat afstuderen voor mij toch 

dichter en dichter komt dacht ik eens te gaan werken in 

de (bio)chemische industrie. Staat mooi op het cv eh, 

kendet.  

Helaas strooide ook daar Corona roet in het eten. ‘dit 

jaar doen we geen studentenjobs, met corona’. Oke, 

plan B ook voor de vuilbak. 

Tijdens een zonnige middagpauze in de examens 

ontstond er echter een nieuw idee. Geheel voor te 

lachen toen nog ‘we zouden zelf een zomerbar moeten 

beginnen’. En dat deden we. Enkele dagen later waren 

Elise, mijn zus en ikzelf volop bezig met het uitwerken 

van wat Flow zou worden, 

waarmee we ons deze zomer 

‘bezig houden’. Via Eva haar 

contacten wisten we zelf 

enkele krantenartikels te 

scoren, gratis publiciteit! 

Wisten jullie trouwens dat 

niemand minder dan ons 

Chemicaans grafisch talent 

het logo en de huisstijl 

ontwierp? Maud, er staat u 

nog een cocktail te wachten. 
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Onze weken zien er voorlopig vrij 

tot zeer druk uit. We combineren 

de bar met het uitbaten van de 

bootverhuur van Booot.be in 

Deinze, die 7/7 draait. Ongelooflijk 

bij hoe brak weer mensen nog 

steeds bootje gaan varen, en 

ongelooflijk wat we al allemaal 

tegen gekomen zijn. Van een 

zwembrevetje 25m naar 

volwaardige kapiteins in enkele 

weken.Tegenwoordig slepen we 

zelf boten met technische problemen terug naar de 

kade, niks is te gek.  

Niet alleen de kade is snikheet, soms raken de mensen 

ook al eens oververhit. Een emmertje water in de boot 

gooien uit frustratie? Ja toch, wie weet laden de 

batterijen daar wel van op. Gelukkig zijn er elke dag 

tientallen mensen die de pracht van de Leie en het water 

ontdekt hebben, zo vergeet je de speciale gevallen al 

snel.  

Zelf zijn we open op donderdag, vrijdag, zaterdag en 

zondag, wat dus extreem drukke dagen zijn. We 

verdelen de boten over ons 3 in het begin van de week, 

en eenmaal we open zijn springt iedereen overal bij. 

Werkdagen van 16u zijn dan eerder regel dan 

Boten slepen maakt ons best 
wel enthousiast 
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uitzondering, maar als het voor je eigen kindje is, gaat 

niemand klagen. Slapen kan later nog! 

Het wordt, en is feitelijk al, een zomer om nooit te 
vergeten. Wij wouden 2020 niet herinneren als het jaar 
van Corona, maar als het jaar van onze zomerbar. Met 
hoogtes en laagtes, uitgeputte, gefrustreerde 
momenten en prachtige zomeravonden. Een avontuur 
om niet snel te vergeten! 

Lowie: 

 Ik zit aan mijn bureau op een zondagnamiddag 

wanneer ik plots een berichtje krijg van een van onze 

geliefde scriptoren met de vraag of ik wat meer zou 

willen vertellen over hoe ik mijn vakantie1 ben 

doorgekomen. Mijn gedachten dwalen al helemaal af 

naar de iet wat speciale zomer en ik begin alvast leuke 

herinneringen neer te pennen voor in dat Pipetje. En net 

op het moment dat ik wil beginnen met schrijven, vraagt 

mijn studiebuddy2 waarom ik zo aan het grijnzen ben. Ja 

beste lezers het is 16 augustus en morgen heb ik mijn 

eerste herexamen. Ik realiseer me dus dat het beter zou 

zijn om nog wat te studeren in plaats van mijn stuk hier 

te gaan schrijven.

 
1 Vakantie en corona?  
2 J.A.  
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Hier zit ik dan nu, een dag later aan het bekomen van het 

examen. Laten we starten bij het begin van mijn zomer: 30 

Juni. Mijn laatste examen in Juni en wat was ik blij dat ik dat 

had overleefd. Is er nog een extra reden om blij te zijn? 

Jazeker, want die avond stond er weer iets op het programma 

wat ik al veel te lang had moeten missen. 

 De meesten onder jullie hebben het misschien al 

geraden, voor de andere zal ik wat hintjes geven: 

kot, pintjes, kaarten en muziek? Het eerste feestje 

tijdens corona was een EINDELIJK een feit 

geworden! Met de vrienden3 hebben we die 

avond onszelf eens goed los laten gaan, waar de 

dag erna een lichte kater ook maar weer kwam 

opdagen. Achteraf was de party meer dan 

geslaagd en hoewel het niet de Porter of OVP 

was, hebben we ons toch goed kunnen 

amuseren! 

Een paar dagen later, gingen mijn ouders en ik op vakantie 

naar Zuid-Frankrijk aan de Côte d’Azur bij Nice. Paar dagen 

vooraf was onze vlucht afgelast wegens you know what, dus 

zijn we maar met de auto naar het Zuiden gereden. Tijdens 

de hele vakantie vielen de temperaturen heel goed mee, 

waarbij er zelfs heel gematigde dagen waren. De vakantie 

bestond voornamelijk uit wandelen, strandje doen, lekker 

eten en hier en daar iets meenemen van de schone uitzichten. 

 
3 Bubbel van 5? Nog nooit van gehoord 
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De mooie, rustige riviertjes maken het zeker de moeite waard 

om langs de redelijke steile berg af te dalen (en wat de 

meeste vergeten, is dat je de berg ook terug op moet….). 

Ook hebben we grote wandelingen gemaakt in de Voor-

Alpen waar je op de top van de berg/col dan ook een 

magnifiek uitzicht hebt over de vallei.  

Voor de Geografen onder ons, Nice ligt aan die grote zee 

tussen Europa en Afrika, namelijk de Middellandse Zee. En 

dus zaten we vaak genoeg aan het strand of aan het zwembad 

van het appartementje waar we verbleven. Dit verblijf had 

ook nog eens het voordeel dat we elke avond konden 

genieten van de zonsondergang. Naast de inspanningen van 

het wandelen, trakteerden we ons ook op de nodige 

ontspanning ’s avonds zoals aperitieven en/of lekker gaan 

eten zoals de Fransen dat goed kunnen met een glaasje wijn.  

Terug in België, had ik 3 dagen vrij om wat af te spreken met 

de vrienden en met het praesidium. Maar voor ik het goed en 

wel besefte, moest ik richting Braives vertrekken dat dicht bij 

Luik ligt in het Waalse. Ik ging namelijk 

kindjes animeren op hun taalkamp met 

CLIP4 en aangezien ik animator/monitor 

ben, moet ik ook nog eens wat vroeger 

aanwezig zijn door Corona. Die vuile 

ziekte verplicht ons namelijk om tussen 

twee kampen heel het gebouw te 

 
4 Beetje reclame maken hé 
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desinfecteren alsook het materiaal dat gebruikt wordt. De 

eerste dag daarna is het altijd wat onwennig voor de 

deelnemers, ze kennen elkaar immers niet. Maar na verloop 

van tijd worden velen zeer goede vrienden. Voor de rest was 

de week goed gevuld met activiteiten en uitstappen naar 

pittoreske dorpjes (Durbuy) of juist naar een heel grote stad, 

zoals Luik. En de pret ontbrak al helemaal niet, van liedjes 

zingen rond een kampvuur tot kajakken op de Ourthe tot een 

fuifke op het einde van de week.  

Na deze prachtige week zijn er niet meer zo veel 
noemenswaardige dingen/activiteiten5 gebeurd tot iets meer 
dan een week geleden. (als jullie dit lezen waarschijnlijk meer 
dan twee weken geleden) Ik moest namelijk terug beginnen 
met studeren. *bwerk* En nu zit ik hier, 18 augustus, (I know 
nog een dag later, ik had geen zin meer na mijn examen om 
nog een heel artikel te schrijven, sorry not sorry) de laatste 
hand aan het leggen aan mijn eerste artikeltje voor ons 
geliefd Pipetje6. Maar nu ga ik er echt mee ophouden. 
Iedereen die dit leest tijdens een van zijn/haar “minder” 
productieve momentjes tijdens het studeren, don’t worry 
alles komt nog goed en na de herexamens kunnen we 
hopelijk allemaal nog eens op vakantie gaan.  

Lovies (en veel studeergenot) 

PR-intern ~ Lowie Stanssens 

 
5 Scriptoren hebben mij 1 pag gegeven om te vullen, mission failed 
already! Dus zal ik maar ophouden. 
6 Me very proud 
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Emiel: 

Net zoals bij velen zag mijn zomer er toch nog wat anders uit 

dan oorspronkelijk gepland. Mijn oorspronkelijke reis werd 

door onze vriend corona snel terug afgelast, maar een 

herexamen-vrije vakantie, met of zonder grote reis, zou 

sowieso deugd doen. De eerste weken kon ik langzaam mijn 

alcoholtekort van het tweede semester toch een beetje 

inhalen. Elke dag was er wel iemand waarmee ik (eindelijk) 

nog eens eentje kon drinken. Ook kon ik mijn reis toch nog 

vervangen door een last-minute kazou kamp als moni te 

begeleiden. Aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg ook 

een eind: de tweede golf bracht een veel minder sociaal 

tweede deel van mijn vakantie met zich mee. Gelukkig heb ik 

dan toch nog een jobke kunnen fixen voor mij te kunnen 

bezighouden. ‘Kan verven’ mag nu toch ook op mijn CV 

komen. 
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Als student is het niet altijd gemakkelijk om lekker, 

gezond én goedkoop te koken op kot. Een pizza of 

lasagne in de oven is veel gemakkelijker, toch? Heb je 

toch nood aan wat variatie in de keuken? Karo to the 

rescue!  

Een klassieker onder de mixologen! Ze noemen dit 

gerecht ook wel eens “Pasta Karo”, maar ikzelf prefereer 

de naam “Prei Boursin”. Je hebt niet veel nodig; pasta, 

prei, gehakt en boursin! Hoeveelheden 

kunnen bepaald worden naar eigen 

believen. Ik voorzie meestal 1 prei per 

persoon en 1 potje boursin met look en 

fijne kruiden voor 4 personen.  

Stoof de prei, bak het gehakt, kook de 

pasta en meng alles in 1 grote pot met 

de boursin. Laat het smaken! 

 

 

Duur: +-20 minuten 

Moeilijkheidsgraad:  

Prijs: €4,50 
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Valt jullie romantisch tripje naar het buitenland ook in 

het water door dat verdomde coronavirus? Zijn jullie 

hopeloos aan het proberen om er toch nog iets leuk van 

te maken? Zoek het niet te ver en neem eens een kijkje 

in onderstaand artikel. 

Kinepolis On Tour 

Getest en goedgekeurd! Wat een 

geweldige ervaring was deze 

drive-in. In een jaren 80’ sfeer, 

bekijk je helemaal coronaproof, 

met de radio op de juiste 

frequentie, de film vanuit je auto. 

Snacks kan je zelf meenemen of ter 

plekke bestellen en laten leveren 

aan jouw auto. Het aanbod aan 

films is gevarieerd en ook de 

locaties wijzigen elke week. Voor 

€25 per auto (ongeacht het aantal inzittenden) kan je 

deze unieke ervaring beleven.  

Interesse? De Kinepolis On Tour gaat nog door op 

volgende locaties. 

Harelbeke: 25 augustus – 30 augustus 

Halle: 4 september – 6 september 

Geraardsbergen: 8 september – 13 september 
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The Park Playground – Virtual reality 

Nog een date die 

getest en 

goedgekeurd werd! Dit 

is ook een activiteit die 

je perfect met je 

bubbel van 5 kan  

doen.  Binnen draag je 

een mondmasker, zeer coronaproof dus.   Samen met je 

bubbel  beleef je de virtuele wereld in een spel waarin 

je zelf het scenario kan bepalen. Je hebt keuze uit 

verschillende  soorten spelen op verschillende locaties. 

In Blankenberge kan je nog tot eind augustus  “De Mol” 

spelen.   Ook in Gent, Hasselt, Antwerpen, Brussel en 

Kortrijk kan  je heel het jaar door  de virtuele wereld 

ontdekken.   Je hebt keuze uit verschillende spelletjes. 

De Mol: Ontrafel de mol door verschillende opdrachten 
te spelen en eliminaties te overleven. 

De Dag: Gebaseerd op de gelijknamige serie. Gijzelaars 
zijn de bank binnengevallen. Probeer mee het gebouw 
terug veilig te maken. 

The Hallow: Waan je je liever in een fantasiewereld? Dan 
is dit spel zeker iets voor jou! Volg de missie van de 
magiër. 

NanoClash:  Robots en mensen vechten om een bom 
die op ontploffen staat. 
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Origineel overnachten 

Vlotkamperen 

Op een vlot in het midden 

van de natuur logeren, maar 

toch met een zekere 

comfort? Ja, het kan! Op het 

zilvermeer in Mol of aan De 

Wissen in Limburg vind je 

deze vlotten. Je hebt er vlotten 

voor maximum vier personen en in Mol bestaat er zelfs 

vlot XXL voor zes personen. Je krijgt een kano, 

gasvuurtje en campingstoeltjes mee. Bedden zijn 

aanwezig in het vlot en elk vlot heeft ook zijn eigen 

sanitair blok in de buurt. 

 

Boomtent 

Langs de Tranendreef in Borgloon 

(Limburg), vind je vier 

boomtenten. Deze traanvormige 

tenten hangen aan 

hoogstammen. In een boomtent 

kunnen 2 volwassen en 2 kinderen 

logeren. Voor €70 per nacht, is hij 

helemaal van jou. 
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Cosy Cabin - Nutchel 

Back to the basics en helemaal verscholen in de natuur! 

In de Belgische Ardennen, in de buurt van Martelange, 

vind je Forest Camp met 26 cabins. Ook hier bezit je nog 

over basiscomfort, maar je zal 

licht moeten voorzien met 

behulp van olielampen en 

kaarsen en warmte met 

behulp van een houtkachel. 

Je hebt cabins voor 2,4 en 6 

personen en sommige 

cabins hebben zelfs een hot 

tub.  

Boomhut 

Voor deze unieke plek heb je 

best geen hoogtevrees. Je 

slaapt 3 meter boven de grond 

in een gezellig ingerichte 

boomhut  omringd door natuur 

en back to the basics. 

Boomkamp in Damme heeft  6 

boomhutten ter beschikking en 

voor €100 per nacht kan je hier logeren.  
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How to survive een nieuwe coronagolf? 

We hebben het allemaal wel eens gevoeld, helemaal 

niets meer te doen, geen feestjes meer, geen dikke 

homeparties (ook al ben ik ervan overtuigd dat 

Chemicanen ook feest kunnen maken in een bubbel van 

5      ), kortom de verveling steekt jammer genoeg zijn 

hoofd steeds vaker boven water. 

Maar geen zorgen, scriptoren to the rescue! We hebben 

voor jullie nagedacht en een lijstje gemaakt met tools 

om door dit veld vol verveling te ploegen. 

Skills and tricks 

Leer jezelf enkele 

vaardigheden 

waarmee je kan 

uitpakken bij je 

vrienden. Dit kan 

gaan van kaarten 

schudden met 1 

hand tot bierflesjes 

openen met alles 

wat je maar kan 

vinden. Verder doel 

ik ook op praktische 

dingen zoals de 

beginselen van een nieuwe taal leren. Hier alvast kort 
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weergegeven hoe je in 2 seconden je T-shirt opvouwt. 

(zie ook: youtube.) 

Pick a picture 

Niets leuker dan bladeren door een dik oud fotoalbum 

vol met foto’s van fijne en iets mindere momenten. Je 

beseft echter niet meer altijd dat je een mobiel 

fotoalbum op zak hebt. Tijd om te boren tot diep in de 

kern van jouw fotoberg. Op zoek naar die paar 

waardevolle herinneringen. Je kan er dan later een 

fotoalbum van maken of een kader voor op je kot of 

kamer. Nog een extra pluspuntje, je komt niet meer voor 

gênante momenten te staan als je samen met vrienden 

door je foto’s gaat. 

Bloed geven doet leven 

Ook in deze tijden van 

corona blijft het rode kruis 

bloedinzamelacties 

organiseren. Stel niet 

langer uit nu je je toch 

verveelt en ga eens bloed 

geven. Je goede daad van de dag heb je weeral vervuld 

en je redt mogelijks zelfs iemand zijn leven. Iets om trots 

op te zijn dus! 
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Pennenvrienden 

Niets zo leuk als onverwacht een briefje krijgen van een 

verre vriend(in). Brieven schrijven is minstens even leuk 

(en nee, het zijn niet enkel scriptoren die dat vinden). 

Brieven schrijven heeft  zo zijn charmes en wie kan er in 

deze tijd nog zeggen dat hij/zij een pennenvriend(in) 

heeft. Opnieuw iets om trots op te zijn.  Voor de iets 

minder gemotiveerden onder ons, tegenwoordig heeft 

B-post een eigen app, waarmee je zonder al te veel 

moeite mooie kaartjes naar elkaar kan sturen      . 

Glamping 

Ben je het thuis beu gezien, kan je altijd je avontuurlijke 

schoenen aantrekken en een bezoekje brengen aan de 

Ardennen. Niets zo avontuurlijk als gaan trekken in de 

wildernis van onze Ardennen. Een handige site om last 

minute iets te regelen en (bijna niets) te hoeven betalen 

is 

bivakzone.be. 

Hierop vind je 

tal van locaties 

waar je gratis 

de nacht kan 

doorbrengen. 
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Voor de avonturiers die liefst niet te ver van huis gaan, 

een tent in je eigen tuin opzetten is minstens even leuk 

en je hoeft geen eten mee te zeulen. 

Ra Ra Ra, wat is het? 

Als laatste, nog enkele leuke raadseltjes voor mocht je 

je nog steeds vervelen. De antwoorden kan je achteraan 

in het pipetje terugvinden. 

“Doe je het in een vol vat bier, is het leeg… Wat is het?” 

“Een dokter in Antwerpen heeft een broer in Gent, maar 
die broer in Gent heeft geen broer in Antwerpen, kan 
dit? Zo ja, hoe?” 

“Ik raak de grond, ik raak de lucht, maar als ik jou raak 
ben je dood.” 

“Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, 
woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Wat 
ben ik?” 

“Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen krijgt, 
rood als je het gebruikt en wit als het op is?” 

Stay fit 

Bij verveling is een half uurtje sport de ideale afleiding 

en het is nog eens gezond ook. Jammer genoeg is het 

niet vanzelfsprekend om snel even een work-out te 

knallen en zeker zonder een schema. Een schema is 

geen enkel probleem. Bij deze een korte workout van 
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20 minuutjes, ideaal als studeerpauze of om gewoon 

actief bezig te zijn (draai snel de pagina om voor het 

schema). 

Warming-up  

Touwspringen (variatie: eenbenig → afwisselen) 

Of Joggen 

2’ 

10’ 

Training 

Planking(1): Zet je zelf in pomphouding, maar 
dan op jouw ellebogen en vorm een plank, 
behoud een rechte 
rug 

3x45” 

Squats(2): zet je 2 voeten lichtjes uit elkaar, 
maak een zitbeweging waarbij je boven de 
grond blijft hangen, knieën vormen een hoek 
van ongeveer 90 graden.   

3x12 

Lunges(3): Zet een grote stap naar voor, waarbij 

jouw voorste been een hoek van 90 graden 

vormt. Jouw achterste been maakt ook een hoek 

van ongeveer 90 graden. Doe je handen in jouw 

zij om een rechte rug te behouden. 

2x10 

Calf raises(4): Ga met 1 been op een verhoog 

staan(bv. trap), het andere been laat je langs je 

hangen. Vervolgens laat je jouw hiel rustig 

zakken en breng je hem actief omhoog. 

3x10 elke kant 

Push-ups: Ook wel pompen in de volksmond  3x20 

Stretching 

Brug maken met rug (niet te veel overstrekken) 

Zet je op de grond met beide voeten vooruit en 
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grijp 
vervolgens naar jouw voeten. 

Minstens 15” 

aanhouden, liefst 2 

keer 
Lig op je buik, neem jouw enkels vast en trek 

deze naar je toe. 

 

1.  

  

 

2. 

 

 

3.  

 

 

4. 
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Een nieuw jaar betekent: opnieuw op kot! Na je oude planten 

dood terug te vinden door onverantwoordelijk ouderschap, 

is het wellicht tijd voor een paar nieuwe. Je kot of je kamer is 

maar leeg zonder wat groen, en cactussen zijn ook niet alles. 

Daarom sta ik vandaag tot jouw dienst om je wegwijs te 

maken in de wonderlijke wereld van kamerplanten! 

String of hearts 

De string of hearts, of zoals meneer 

Linnaeus hem zou noemen: 

‘Ceropegia woodii’, is een prachtige 

aanvulling voor je plantenassortiment 

op kot. Deze hangplant is familie van 

de vetplant, wat hem de perfecte 

plant maakt voor iemand die weleens 

vergeet dat planten water nodig 

hebben.  

Monstera adansonii 

De Monstera adansonii wordt ook wel de Swiss 

cheese plant genoemd. Dit heeft ze te danken 

aan de opmerkelijke gaten in de bladeren. Deze 

gatenplant is een snelle groeier die je veel 

liefde zal tonen wanneer ze genoeg licht en 

water krijgt. Je kan deze plant naar beneden 

laten hangen vanuit jouw kast of iets geven om 

op te klimmen. 
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Syngonium podophyllum 

De pijlvormige bladeren met ieders een 

uniek patroon maken van deze plant de 

perfecte afleiding tijdens het studeren. 

De Syngonium kan wel tegen een 

stootje. Hij zal het laten merken wanneer 

hij te weinig water of licht krijgt, 

waardoor je hem direct te hulp kan 

schieten. De Syngonium zal je telkens 

opnieuw weer vergeven. (Dit is tevens de 

enige plant die het heeft overleefd op het kot van mijn 

vriend). 

Avocadoplant 

Na enkele euro’s te hebben betaald voor één avocado moet 

je er toch alles uithalen wat je kan. 

Spoel daarom de pit af en leg 

het in een nat doekje. Hou dit 

doekje nat tot de pit openbarst 

en er vanonder een wortel 

uitkomt. Dan kan je de pit via 

tandenstokers in water zetten en 

zal er een stam en blaadjes 

tevoorschijn komen! Zeker een 

handige DIY plant voor de 

student zonder geld. 
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Coffea arabica 

De koffieplant wordt een echte drama 

queen wanneer hij water nodig heeft. 

De blaadjes zullen helemaal slap gaan 

hangen, maar na een flinke scheut 

water zal dit helemaal terug in orde 

komen. Uit de naam kan je ook 

afleiden dat dit inderdaad de plant is 

waar koffiebonen aan groeien. Binnen 

zes jaar krijg je misschien je eigen 

koffiebonen aan jouw plant! 

 

Voor meer tips & tricks of info als je plant is aan het sterven 

kan je @plants_eva volgen op instagram (#shamelessplug)! 

Een aantal online plantenwinkels die aan te raden zijn: 

stekjesenzo, pupplants en plantje.nl. Ik wens je veel succes 

met het in leven houden van jouw kotplanten! 
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Suits  

Rechtzaken, knappe mannen en knappe  

vrouwen. Zegt genoeg, toch? 

Het voorbije academiejaar te veel gefeest? Net een 

examenvraag uit dat hoofdstuk dat je niet goed geleerd had? 

Of gewoon fan van blokken in augustus? Geen nood, wij 

helpen jullie door deze periode met Netflix’ meest binge-

watch waardige series. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space Force                                                        

Deze serie staat sinds mei op Netflix. Het is gebaseerd op het 

nieuwe legeronderdeel Space Force dat de Verenigde Staten 

een leidende rol moet geven in de ruimte. Er zijn 

gelijkenissen, maar het is eerder een komedieserie, dus niet 

alles is serieus te nemen. 
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Modern Family  

Modern family is een serie waarmee je eens goed 

kan lachen. Één aflevering duurt 20 minuten, de 

perfecte pauze tijdens het studeren. Kort 

samengevat: een gepensioneerde man heeft een 

zoon en dochter. Deze drie gezinnen beleven 

allemaal gekke dingen. 

Norsemen 

Norsemen is de perfecte verstand-op-nul serie 

voor de student die netflix stilaan heeft 

uitgekeken. Een losse parodie op "Vikings" die 

moderne humor met een middeleeuwse setting 

combineert. Goed geschreven personages uit het 

hoge noorden, die niets liever doen dan 

plunderen en vechten, een must see! 
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Rick and Morty 

In deze science fiction serie reist Rick samen met zijn 

kleinzoon Morty verschillende dimensies af op zoek 

naar avontuur. Hoewel dit vooral een komische serie 

is, zijn er toch ook enkele serieuze scenes te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selling sunset                                          

Nep, venijnig en hysterisch. De perfecte samenvatting voor 

deze, toch wel, hersenloze vrouwenserie.  Fan van 

huizenjagers en van drama?  

Dan is dit  perfect voor jou! 
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Elke maand schotelen we jullie enkele diepgaande dilemma’s 

voor.  Een echt ijsbreker en dé perfecte manier om je nieuwe 

vriend/vriendin beter te leren kennen. 

Dilemma 1 

Je kunt alles onthouden wat je leest 

OF 

Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht 

 

Dilemma 2 

Terwijl je slaapt, wordt jouw huis door elfjes schoongemaakt 

OF 

Je wordt iedere ochtend wakker gemasseerd 

 

Dilemma 3 

Je kan ctrl+Z gebruiken om je laatste actie ongedaan te 
maken 

OF 

Je kan ctrl+F gebruiken om iets te vinden wat je kwijt bent
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In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er 
mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of 
direct onder elkaar staan. Elke rij en elke kolom is uniek en 
bevat evenveel nullen als enen. 
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Het aapje 

Hij ligt op zijn rug en trekt zijn benen op. Zij zit met haar rug 

gedraaid naar haar partner. Ideaal voor diepe penetratie, al 

zijn er makkelijkere standjes hiervoor. Dit ludieke standje ziet 

er niet alleen moeilijk uit maar is het ook (van horen zeggen). 

Om het aapje te doen moet de vrouw heel sterk zijn en zal ze 

waarschijnlijk de hulp van haar partner kunnen gebruiken! 

Een goede raad, doe rustig aan, een penis kan ook breken! 
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De spin 
 
Hopelijk heeft geen van beide partners arachnofobie, anders 

is dit het ideale standje om aan die angst te werken. Hij gaat 

op zijn rug liggen en zij gaat op hem zitten. Met de hulp van 

zijn partner zet hij zich recht en zij klemt haar bennen rond 

hem heen. 

Het is een heel intiem standje waarbij beide partners elkaar 

diep in de ogen kunnen kijken of gewoon  elkaar kei hard 

binnendoen. 
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Lieve Chemicanen,  

Hier is hij dan (eindelijk), ons zomerpipetje! Ze zeggen 

wel eens dat “alle begin moeilijk is” en daar kunnen wij 

zeker over meespreken. We zijn allebei gemotiveerde 

scoutsleiders en door Corona vroeg de voorbereiding 

van ons kamp toch net iets meer tijd dan we hadden 

ingepland. Daarbij komt nog eens dat er in het 2de 

semester en deze zomer niet al te veel spannends is 

gebeurd (zie Knabbel en Babbel). Schrijf daar maar eens 

50 pagina’s over vol.  

Maar we zijn er geraakt! Dikke merci aan iedereen die 

even tijd heeft genomen om wat neer te pennen. We 

hopen jullie hiermee toch wat ontspanning te kunnen 

bieden tijdens het blokken en de laatste maand van de 

vakantie. Beter laat dan nooit! 

Blok ze goed en tot snel, 

Matthijs & Karo  
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“Doe je het in een vol vat bier, is het leeg… Wat is het?” 

Het antwoord: Een gat 

“Een dokter in Antwerpen heeft een broer in Gent, 

maar die broer in Gent heeft geen broer in Antwerpen, 

kan dit? Zo ja, hoe?” 

Het antwoord:  Ja, dit kan indien de dokter uit 

Antwerpen een vrouw is. 

“Ik raak de grond, ik raak de lucht, maar als ik jou raak 

ben je dood.” 

Het antwoord:  De bliksem 

“Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, 

woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Wat 

ben ik?” 

Het Antwoord: Een landkaart 

“Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen 

krijgt, rood als je het gebruikt en wit als het op is?” 

Het antwoord: Houtskool 
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Liefde: Je hebt of krijgt een 
actief seksleven. Denk goed na of je 
wel op zoek bent naar een losse 
flodder of eerder de ware liefde. 

Vriendschap: Een oude vriendschap 
komt terug boven water en dit op een 
wel heel onverwacht moment. Omarm 
deze. 

Dag van de week: Donderdag 

Geef extra aandacht aan: Je 
studerende medestudent 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Liefde: Je ex zal je blijven 
lastigvallen totdat jij hem of haar een 
stopsignaal geeft. Laat een einde 
komen aan deze sleur.  

Vriendschap: Maak een impulsieve 
beslissing samen met je vrienden, dit 
zal jullie band versterken en voor 
onvergetelijke momenten zorgen. 

Dag van de week: Vrijdag 

Geef extra aandacht aan: Jouw pink 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Liefde: Stop met na te denken 
over de toekomst en leef in het nu. Je 
zal de kleine dingen in je relatie meer 
leren appreciëren. 

Vriendschap: Laat je vriendschap met 
die ene vriend(in) niet verwateren. Je 
zou er later wel eens spijt van kunnen 
hebben. 

Dag van de week: Maandag 

Geef extra aandacht aan: Je oma 

             Ram (21/03-19/04) 

              Liefde: Dit is jullie maand! 
Flirt erop los, ram. Want eerlijk, wat 
heb je te verliezen? 

Vriendschap: Een flinke discussie zal je 
pad kruisen, probeer niet te koppig te 
zijn, anders zou je wel eens een goede 
vriend(in) kunnen verliezen. 

Dag van de week: Woensdag 

Geef extra aandacht aan: Jouw ogen 
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             Kreeft (22/06-23/07) 

              Liefde: Een goede vriend(in) 
zou wel eens wat meer kunnen voelen 
dan hij/zij toegeeft voor jou. Het begin 
van iets moois? 

Vriendschap: Je staat er niet alleen 
voor ook al lijkt dat in deze tijden soms 
het geval te zijn. Keep on swimming. 

Dag van de week: Donderdag 

Geef extra aandacht aan: Je 
teennagels 

             Leeuw (24/07-23/08) 

          Liefde: Een discussie zorgt voor 
spanningen in jouw relatie. Is deze 
discussie dit wel waard? 

Vriendschap: Je staat voor een 
moeilijke taak, neem niet alles op jouw 
schouders maar deel de last. Samen 
sta je sterker. 

Dag van de week: Woensdag 

Geef extra aandacht aan: Je zetel 

             Stier (20/04-20/05) 

         Liefde: Je gaat je grote liefde een 
lange tijd moeten missen. Gelukkig zal 
de liefde groter dan ooit zijn wanneer 
jullie weer bij elkaar zijn. 

Vriendschap: Je zit al te lang met 
dezelfde personen in een bubbel, tijd 
voor verandering. 

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Je auto 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Liefde: Corona heeft een 
negatieve invloed gehad op jouw 
liefdesleven. Neem zelf initiatief om 
dit terug op de rails te krijgen. 

Vriendschap: Je beste vriend(in) heeft 
het niet makkelijk, geef hem/haar 
extra veel aandacht. 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je kot 
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             Maagd (24/08-22/09) 

             Liefde: Een ontgoocheling in 
de liefde zorgt ervoor dat je het even 
niet meer ziet zitten. Geef jezelf de tijd 
om dit te verwerken.  

Vriendschap: Je hebt je vrienden al 
een tijdje niet meer gezien, plan een 
gezellige avond op café! 

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Jouw gsm 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Liefde: Je bent tot over je oren 
verliefd, wat een zalig gevoel! Zorg dat 
de liefde je niet blind maakt. 

Vriendschap: Die ene vriend(in) blijft 
maar van je goedheid profiteren, hoog 
tijd om hem/haar te zeggen waarop 
het staat. Dit zal niet alleen opluchten 
maar hem/haar ook positief 
veranderen. 

Dag van de week: Zaterdag 

Geef extra aandacht aan: Je ouders 

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Liefde: Je bent al even single, toch 
maar eens tinder overwegen. 

Vriendschap: Je vriend(in) zit met een 
probleem maar houdt het voor zich 
om je niet lastig te vallen. Praat er met 
haar over, jullie zullen zich beide beter 
voelen achteraf. 

Dag van de week: Vrijdag 

Geef extra aandacht aan:  

Jouw tanden 

 

 

 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Liefde: Haat en liefde liggen dicht bij 
elkaar. Misschien is die ene vijand toch 
leuker dan je dacht? 

Vriendschap: Geef je beste vriend(in) 
eens een complimentje. Je maakt 
hem/haar dag! 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je huisdier 

 

 

 

 

 


