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Voorwoord Praeses
Beste chemicanen,
Een tijd van strijden is alweer
gepasseerd en hopelijk hebben
de kaarsjes van oma geluk
gebracht. Iedereen heeft ook zijn
batterij wat kunnen opladen.
Jammer genoeg was het niet
door in de bus Mario Kart te
spelen,
te
genieten
van
Kronenbourg, wakker te worden
in een nat bed of bijvoorbeeld je pols
te breken. Hopelijk hebben jullie toch kunnen genieten van
een welverdiende vakantie.
Ook het praesidium hun batterij is weer helemaal opgeladen.
We zijn klaar om er het beste van te maken in deze tijden.
Online spelavonden worden weer uit de kast gehaald, de
sportjes staan weer klaar om jullie fit te houden en onze
cursussen hebben jullie weer met veel liefde gediend.
Na lang te moeten wachten, kunnen we jullie eindelijk nog
eens verwennen met dat ‘gouds water’. Ik mag hopen dat
iedereen zijn pakketje heeft kunnen verzilveren en Teams
heeft klaarstaan, het enige dat ik dan nog kan zeggen is ‘kapt
em binnen’.
Met hopelijk wat versoepelingen hier en daar kunnen we
misschien binnen een weekje of twee wat meer speciaals
organiseren. Stay tuned en houd zeker onze facebookpagina
in de gaten

.
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Voorwoord Praeses
PS : hou zeker de facebook van onze vice Tom in de gaten
voor Super Sales, met speciale limited edition collector items
zoals een hot wheels skateboard !!
Ale de groeten en tot snel!

Jullie Praeses,
Jo De Vos
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Ken je praesidium
Omdat dit geweldige team wel wat meer in de verf mag gezet
worden en omdat het voor jullie ook wel leuk is om ons beter
te leren kennen, krijg je hier elke maand op ludieke wijze de
kans toe.
Dit keer hebben alle praesidiumleden hun top 10 van
favoriete liedjes opgesteld. Benieuwd naar de muzieksmaak
van het praesidium? Ontdek dan hieronder welke top 10
hoort bij welk praesidiumlid! De oplossingen vind je
achteraan in dit Pipetje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Knights of cydonia - Muse
Hysteria – Muse
When the sun goes down - Artic monkeys
Don't forget me – RHCP
The Sky's a neighborhood - Foo Fighters
Vor I vaglaskogi – Kaleo
Rope - Foo Fighters
Mr. Blue sky- E L O
Escape - Rupert holmes
Showbiz – Muse
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Een heel klein beetje oorlog – Noordkaap
Back in Black - AC/DC
In this world – Moby
Ordinary Man - Chinese man
La femme d'argent – Air
Bluesette - Toots Thielemans
Return to innocence – Enigma
Shireg Shireg - The HU
Bruxelles Arrive - Roméo Elvis
Elusive – Blackwave

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Shine On You Crazy Diamond - Pink Floyd
Comfortably Numb - Pink Floyd
Max-O-Man – Fourplay
A Night Away - Pat Metheny
Soul Sacrifice - Santana
Never as Good as the First Time - Sade
Nervous Tics - Maribou State
Brothers in Arms - Dire Straits
Get Lucky (album version) - Daft Punk
Music Sounds Better With You – Stardust
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

By the way - Red Hot Chili Peppers
Lonely Day - System Of A Down
16 - Equal Idiots
Sun Is Shining - Lost Frequencies
The Nosebleed Section - Hilltop Hoods
Drive - Incubus
Homecoming - Kanye West
It's Been Awhile - Staind
No Strings Attached - Netsky
Begin By Letting Go - Etherwood

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Go Your Own Way - Fleetwood Mac
Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra
Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA
Rocket Man - Elton John
Leaving Of Liverpool - The High Kings
Take Me Home, Country Roads - John Denver
Jan Zonder Vrees - Spring
Don’t Stop Me Now - Queen
Africa - TOTO
More (RedOne Jimmy Joker Remix) - Usher
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yellow - Coldplay
Weird Fishes - Arpeggi - Radiohead
Free Haven - Ozark Henry
Baba O’Riley - The Who
Every Breath You Take - The Police
Lullaby - The Cure
Somebody Wants You - Oscar and the Wolf
What Goes Around... Comes Around - Justin
Timberlake
9. Love Songs For Robots - Patrick Watson
10. Nemo Egg - Thomas Newman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bohemian Rhapsody - Queen
Mia - Gorki
Society - Eddie Vedder
I gotta feeling - The Black eyed peas
Blinding lights - the weeknd
Song for Denise - Piano Fantasia
All Star - Smash mouth
Mom's spaghetti (lose yourself) - Eminem
Sweet Victory - Spongebob SquarePants
Never gonna give you up - Rick Astley
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lay all your love on me - ABBA
Jump for joy – 2 unlimited
Here I go again – E-type
How much is the fish – scooter
Never alone - 2 brothers on the 4th floor
Eye of the tiger - survivor
All around the world - ATC
Last thing on your mind - Steps
Obsesion - Aventura
Insomnia – Faithless

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ANTWOORD - Boef
Vandaan - lil kleine
Contando lunares - don Patricio
Tusa - Karol G
Moonlight - Ali Gatie
Energie - Ronnie Flex
I fall apart - Post Malone
De sterren zijn blijven staan - Spring
11PM - Maluma
Callaita - bad bunny
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Was it something I said? - Mykey
You should be sad - Halsey
Free Time - Ruel
Thank God - Sasha Sloan
War of Hearts - Ruelle
Shadow Boxing - Parkway Drive
I don’t Care - Fall Out Boy
Sarah Smiles - Panic! At the Disco
Demons - Alec Benjamin
Bad Company - Five Finger Dead Punch

1.
2.
3.
4.
5.

Pressure - Martin Garrix, Tove Lo
Be the One - Rudimental, Keeya Keys
De Sterren Zijn Blijven Staan – Spring
Cigarettes On Patios - BabyJake
Live Without You Love - Calvin Harris, Steve Lacy,
Love Regenerator
Dancing Shoes - Arctic Monkeys
Alive - Pearl Jam
Do I wanna know - Arctic Monkeys
Lock it up - Eminem, Anderson Paak
Boys – Lizzo

6.
7.
8.
9.
10.
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Ken je praesidium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra
Ain't no sunshine - Bill Withers
Yellow - Coldplay
Shine on you crazy diamond - Pink Floyd
Bohemian Rhapsody - Queen
Freaking out the neighborhood - Mac DeMarco
Stand by me - Ben E. King
Elusive - Blackwave
Mockingbird - Eminem
The Game - Das Pop

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michel - Anouk
Big Jet Plane - Angus & Julia Stone
Morsen - Brihang
Time Fades Away - Two Feet
Bad grades - Kids With Buns
We Fell in Love in October - Girl In Red
Watch - Billie Eilish
Sofia - Clairo
July - Noah Cyrus
K. - Cigarettes After Sex
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Ken je praesidium

1. I Would Stay - Krezip
2. Ruimtevaarder - Kommil Foo
3. Remains - Bastille vs. Rag'n'bone Man vs. Skunk
Anansie
4. Call Your Girlfriend - Robyn
5. Dernière Danse - Indila
6. Sofia - Clairo
7. Wild Enough - Elina
8. La Fille aux Cheveux de Lin - Claude Debussy
9. How Far I'll Go - Auli'i Cravalho
10. Good in Bed - Dua Lipa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gold - Gabriel Rios
My Tomorrow - Coely
I’m on fire - Bruce Springsteen
Dog days are over – Florence and The Machine
No roots - Alice Merton
Delay - Intergalactic Lovers
De sterren zijn blijven staan - Spring
Conrad - Ben howard
Closer - Kings Of Leon
Cranes - Monkey Safari
Hold on - Kris Berry
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Ken je praesidium

1. Movie – Tom Misch
2. Waiting Like a Dog – Jasper Erkens
3. I Bet You Look Good On The Dancefloor – Artic
Monkeys
4. Amsterdam – Nothing But Thieves
5. No Woman – Whitney
6. Jerk It Out - Caesars
7. Brood voor Morgenvroeg – Bart Peeters
8. Fallout – Catfish and the Bottlemen
9. Roses – Outcast
10. Seaside – The Kooks
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Biertjes van de maand
Na enkele jaren cocktails in de verf te zetten, keren we dit jaar
het tij en richten we ons op toch wel het meest geliefde
drankje onder de studenten. In de volksmond gekend als
gerstenat, pilsje, pinke, tapke, pipi van engeltjes, goudwater
of goudgele rakker, in het woordenboek te vinden bij: bier.
Elke maand stellen we jullie drie iets minder bekende bieren
voor die uitgebreid getest en goedgekeurd worden!

Punk IPA
Dit bier hielp mee aan het begin van de craftbeer
revolutie. Het is een fris, fruitig bier vol tropisch fruit
zoals mango, papaya, ananas en lychees. Het is een
Indian Pale Ale gebrouwen door de Schotse
brouwerij Brewdog. Het drinkt makkelijk door en er
werden extra fruitige hopsoorten aan toegevoegd.
Kleur: Amberkleurig
Percentage alcohol: 5.4%
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Biertjes van de maand
Biri
Dit biertje heb ik 100% gekozen voor zijn verpakking.
Wat een zalig etiketje! Zowel de kleuren als de
struisvogel vallen meteen op. Als je hier niet vrolijk
van wordt, dan zou ik me toch wat zorgen maken.
Het is een fris, zomers biertje dat gebrouwen is met
maïs.
De brouwerij ’t IJ had dit bier eerst enkel
gebrouwen voor Waterkant, een stukje Suriname in
Amsterdam. Ondertussen kan je het overal krijgen.
Kleur: lichtgeel
Percentage alcohol: 4.7%

Gin Weizen
Weer een biertje van de brouwerij Gebrouwen door
Vrouwen. Dit is een fris, zoet, wit biertje waar gin kruiden
aan zijn toegevoegd. Ik moet eerlijk toegeven dat ik die
speciale smaken niet echt geproefd heb. Toch vind ik het
een echte aanrader om op een zonnige dag te drinken.
Kleur: licht blond
Percentage alcohol: 6.0%
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IAESTE

Gegroet Chemicanen, aangezien je dit leest,
betekent het dat je de examens in zekere mate
overleefd hebt. Nu die zware periode eindelijk
achter de rug is, is het weer tijd om volop
vooruit te kijken. Ondertussen zijn de
applicaties voor de stages afgelopen, maar
mocht je er niet in geslaagd zijn een stage te
bemachtigen, niet getreurd, lees verder en
kom te weten hoe je mogelijks alsnog op stage
kan deze zomer! Aan allen die geselecteerd
zijn voor een stage: good times ahead!
IAESTE?
Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De
“International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience” (IAESTE) is
een organisatie die wereldwijd, over meer dan
80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten
uit ingenieurs-, informatica- en
wetenschapsrichtingen de kans geeft om
waardevolle werkervaring in het buitenland op
te doen.
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Poland
Germany
Austria
Portugal
Malta
Brazil
Spain
India
Swiss
Tunesia
Macedonia
Croatia
Bosnia-…
UAE
Ecuador
Tunisia
Japan
Tajikistan
USA
Switzerland
Iran
Slovakia
Czech…
Uzbekistan
Norway
Palestine

0

2

4

6

IAESTE
Uitgewisseld stages per land

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je
CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen
in een andere cultuur en soms ook een nieuwe taal, dus een pak
levenservaring op te doen.
IAESTE op de Annual Conference

Naar jarenlange traditie vond ook dit jaar de jaarlijkse Annual
Conference in januari plaats (en hoe kan het ook anders, dit jaar
was deze online). Dankzij de inzet van alle IAESTE-leden mocht de
Belgische delegatie volle goede moed met een 50-tal stages aan
hun computer zitten. Ze haalde maar liefst 47 stages binnen van 26
verschillende landen.
Jouw IAESTE-stage?
Na meerdere stageverhalen gedeeld
te hebben in de vorige edities van het
Pipetje, heb je misschien zelf ook wel
de smaak te pakken gekregen? Wil jij
je komende zomer ook in een
onvergetelijk avontuur storten? Dit is
je kans!
De eerste applicatieronde is
ondertussen al achter de rug. Maar niet
Denzel Eggermont - Germany
getreurd, naar goeie gewoonte zijn er
meerdere applicatierondes, alle
informatie over hoe je alsnog aan een stage in het buitenland kan
geraken, kan je gemakkelijk terugvinden op
https://iaeste.be/students/annual-procedure/. Lees zeker ook de
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IAESTE
‘Year-round-procedure’ eens door, aangezien hier ook
mogelijkheden te vinden zijn! Alle vragen kan je richten aan
iaeste.outgoing@vtk.ugent.be.

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
-

Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’
Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’
Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen
naar iaeste@vtk.ugent.be
Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de
website www.iaeste.be
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Chemica quiz
Met de Chemicaquiz in het vooruitzicht testen wij graag op
voorhand al eens jullie algemene kennis. Dit aan de hand van
enkele vragen waarbij we jullie algemene kennis testen. Vul
jouw antwoorden in op de stippenlijntjes, voor elk juist
antwoord krijg je 1 punt. Hoe erg is het gesteld met jouw
algemene kennis?
Volgordes:
1. Geef de kleuren van de regenboog, startende bij de
kleinste golflengte.
……………………………………………
2. Ken jij de eerste 10 cijfers na de komma van het getal
pi? ………………………………….
3. Iedereen kent vast de eerste 3 rijen van de Tabel van
Mendeljev uit zijn hoofd, maar kan je alle edelgassen
benoemen van boven naar onder uit de Tabel van
Mendeljev?
…………………………………….
4. Geef de planeten van ons zonnestelsel beginnende
bij de zon. Pluto is geen planeet, wel een
dwergplaneet
.
………………………………………………………..
5. Geef de verschillende koningen van België.
………………………………………………………
6. Een gemakkelijke om mee te eindigen, wat zijn de
eerste 20 priemgetallen?
……………………………………………..
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Chemica quiz
Wereldkennis:
7. Wat is de naam van de munt die in Polen wordt
gebruikt?
……………….
8. Welk Europees land is de grootste consument van
bier?
……………….
9. Welk
getal
………………

is

‘D’

in

Romeinse

cijfers?

10. Waarvoor staat de ‘W’ in de naam George W. Bush?
………………
11. Wat is de hoogste berg van Europa en waar is deze
gelegen?
………………
12. Welke 2 rivieren vloeien samen in Gent?
……………… …………………
13. In ‘79 vond een beroemde vulkaanuitbarsting plaats.
De Vesivius zorgde voor de complete verwoesting
van de stad Pompeii, maar welke andere stad werd er
nog getroffen?
………………..
14. Welk land belandt net naast het podium als we kijken
naar het bevolkingsaantal?
………………..
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Chemica quiz
Beestenboel:
15. Het vogelbekdier is een heel speciaal diertje, het is
namelijk één van de weinige zoogdieren dat eieren
legt. Weet je ook in welk land je dit nog wild kan
tegenkomen?
………………………..
16. Welk dier produceert het krachtigste gif ter wereld?
…………….
17. Welk dier legt vierkante uitwerpselen?
………..
18. Hoeveel vleugels heeft een mug?
…
19. Welk dolfijnsoort is het grootst?
…………
20. Hoeveel magen heeft een vogel?
…
21. Welke roofvogel maakt zijn nest op de grond?
………….
22. Naar welk dier is de Zwitserse hoofdstad genoemd?
…………
23. Hoe wordt een gecastreerd paard genoemd?
…………
24. Wat is het grootste knaagdier?
…………
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Chemica quiz
Allerlei:
25. Hoe noemen we de psychische aandoening waarbij
iemand dwangmatig spullen steelt, vaak spullen die
hij of zij niet eens wil hebben?
………………
26. Uit hoeveel lettergrepen bestaat het woord "pseudointellectuelen"?
……
27. Welke vitamine heb je tekort als je lijdt aan
scheurbuik?
………………
28. Hoe heette onze hoofdstad in de Middeleeuwen?
……………….
29. Hoe heet het toestel waarmee radioactiviteit wordt
gemeten?
………………
30. Van welke wortel is witloof of Brussels lof afkomstig?
……………..
31. De ring rond Gent is de R4, hoe heet de ring rond
Brussel?
……………
32. Hoeveel witte toetsen heeft een piano?
……
33. Wanneer viel de Berlijnse muur?
……..
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Chemica quiz
Alles proper ingevuld? Vergelijk dan jouw antwoorden met
de oplossingen. Bereken vervolgens jouw punten, 1 juist
antwoord is 1. Blader vervolgens door en kijk wat je score zegt
over je algemene kennis.

Oplossingen:
Volgordes:
1. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet
2. 3.1415926535
3. helium, neon, argon, krypton, xenon en radon (+
oganesson)
4. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus, Neptunus
5. Leopold I, Leopold II, Albert I, Leopold III, Boudewijn,
Albert II, Filip
6. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 67, 71
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Chemica quiz
Wereldkennis:
7. Zloty

18. 2

8. Duitsland

19. Orka

9. 500

20. 2

10. Walker

21. De kiekendief

11. Elbroes

22. Beer

12. Leie en Schelde

23. Ruin

13. Herculaneum

24. Capibara

14. Indonesië

Allerlei:

15. Australië

25. Kleptomaan

Beestenboel:

26. 8

16. Pijlgifkikker

27. Vitamine C

17. Wombat

28. Broekzele

29. Geigerteller
30. Cichorei
31. R0
32. 52
33. 1989
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Chemica quiz
0-16 punten: Zorgwekkend
Je behaalde een matig tot zwak resultaat. Ben Crabbé zoekt
nog kandidaten van jouw kaliber en zal je met open armen
ontvangen! Nee even serieus nu, hopelijk kon je meer
invullen op je examens dan in deze quiz, want dit is gewoon
beschamend. Het excuus van pech hebben met de vragen
trappen we helaas niet in. Het is gewoon hoogtijd dat je jouw
algemene kennis een boost geeft! Laat dit resultaat je echter
niet weerhouden om deel te nemen aan de quiz, in normale
tijden hebben we ook een drankprijs, die je zowaar kan
winnen zonder je hersencellen te gebruiken.
17-24 punten: Goed
Je behaalde een redelijk resultaat. Goed gedaan! Ik zeg altijd,
een 10 is meer dan goed genoeg. Je gaat jezelf alleszins niet
belachelijk maken op de eerstvolgende quiz! En ik moet
toegeven, misschien waren er vragen bij waarvoor je een wel
heel brede kennis moet hebben. Bij deze, goed gedaan, wees
trots, maar niet te trots want er zullen er altijd zijn die beter
scoren dan jou!
25-33 punten
Wauw, je behaalde een opvallend resultaat! Zo goed dat men
bijna zou twijfelen of je niet gewoon dingen hebt opgezocht.
Ik twijfel liever niet en ga er vanuit dat er gewoon echte
kanjers in (Bio)chemie zitten.
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Oorstrelende verhalen
Podcasts zijn de laatste tijd helemaal in. Je vindt ze in alle
geuren en kleuren: van eten en sport, tot wetenschap,
actualiteit of seksualiteit. Laat je onderdompelen in de
wondere wereld van de podcasts!
Voor de leken onder ons geef ik hieronder een korte
introductie tot ‘de podcast’. Het woord podcast is een
samentrekking van de woorden iPod en broadcast. Het is dus
een geluidsbestand dat je eender wanneer kan luisteren. Je
kan het luisteren in je auto tijdens de file, tijdens het sporten
of tijdens een lange treinrit. Zowel op Spotify, iTunes als
gewoon op het internet kan je heel wat podcasts vinden.

De volksjury
Is true crime je guilty pleasure? Dan is dit een podcast waar je
maar niet genoeg van gaat krijgen. De podcast wordt verteld
door Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck die babbelen,
lachen en speculeren over intrigerende moorden en
verdwijningen. Ze vertellen deze zaken op een heel luchtige
manier met een goede portie humor. De afleveringen gaan
over heel wat bekende zaken zoals Jack The ripper, Maddie
McCann, Nicky Verstappen, Tupac Amaru, Shakur, De Bende
van Nijvel en de parachutemoord. Een echte aanrader is de
podcast over Marc Dutroux. Voor de mietjes onder ons 1 raad
ik aan om de podcast niet te luisteren als je in je eentje in het
donker gaat lopen. Elk wit busje dat dan passeert, is in jouw
ogen een mogelijk gevaar.

1

Inclusief ikzelf
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Oorstrelende verhalen
Lotte gaat diep
In deze podcast gaat Lotte Vanwezemael, beter bekend als
Seksuolotte, verschillende bekende Vlamingen interviewen
over liefde, vriendschap, relaties en seksualiteit. Ik moet
eerlijk toegeven dat ik iets meer pikante gesprekken had
verwacht. Ze babbelen eerder over onderwerpen zoals
(s)experimenteren, friends with benefits en polygamie.

Nerdland
Als deze podcast je niet bekend in de oren klinkt, shame on
you! Maandelijks geven Lieven Scheire en zijn team een
overzicht van het belangrijkste wetenschappelijke nieuws van
de afgelopen weken. Je kan je wel al voorstellen dat er de
voorbije maanden heel wat afgerateld werd over de
coronavaccins. Kortom, een super interessante podcast voor
de stiekeme nerds onder ons.

Bob
Deze podcast draait rond het mysterieuze verhaal van de 84jarige, dementerende Elisa. Plots vertelt ze tegen haar
dochters en verzorgers over een zekere Bob, een buurjongen
van vroeger. Hij zou haar oude jeugdliefde zijn waarmee ze
zelfs een kind zou hebben dat ze heeft moeten afstaan aan
een klooster. Iedereen in haar omgeving is verrast, omdat
Elisa hier vroeger niets over heeft verteld. De podcast
onderzoekt of het verhaal waarheid is of dat dit het gevolg van
een niet meer zo helder brein is? Een meeslepend en toch wel
verslavende podcast die onlangs in Nederland de BNR
Podcast Award gewonnen.
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Oorstrelende verhalen
De Blankenberge Tapes
We gaan verder in het genre true crime, althans dat is wat je
zou denken als je naar de podcast luistert. Het verhaal is
echter fictief en tot in de puntjes uitgedacht. Twee
moordzaken en een prille liefde komen samen in een Vlaams
hotel aan de kust. Het ingenieuze plot zorgt ervoor dat je de
drie afleveringen in één keer wil beluisteren. Een echte
aanrader!
Welcome to the AA
Sinds 2018 host het duo Alex Agnew en Andries Beckers de
podcast ‘Welcome to the AA’. Jullie kennen Alex Agnew
waarschijnlijk als komiek met gedurfde moppen. Hieraan
moet je je niet verwachten bij deze podcast. Het draait om
eerlijke gesprekken met een grote diversiteit aan gasten die
allemaal volgens Agnew en Beckers iets interessants hebben
te vertellen. Zo werd endocrinoloog Guy T'Sjoen uitgenodigd
om het gesprek over transgenders en mannelijke seksualiteit
aan te gaan. Verder komen ook William Boeva, Clara
Cleyman, Kamal Kharmach en De Romeo’s langs.
Ondertussen zitten ze al aan hun 127ste aflevering,
luisterplezier genoeg dus!
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Coronaproof dineren
Je kent het wel. Na zo een lange dag online lessen volgen, labo’s
voorbereiden, pipetteren en verslagen maken, heb je absoluut
geen zin om nog achter de kookpotten te staan. Na de Takeaway,
Deliveroo en Uber Eats app helemaal door te scrollen, zit je met
keuzestress. Hieronder vind je enkele aanraders die jouw keuze wat
makkelijker maken!
Kwiek - €€ - Kortrijksepoortstraat 218, 9000 Gent
Dit net geopende restaurant kreeg
voor de opening al veel kritiek op
hun concept. Ze willen gezonde
fastfood
en
voedingsadvies
combineren door de maaltijd aan te
passen op basis van geslacht,
gewicht en lengte. Ze benadrukken
dat ze niet aan fatshaming doen, de
klant geeft echter zelf door of ze willen vermageren of niet. Ze
serveren
een
soort
van
bowls
bestaande uit
een
parelcouscoussalade, bruine rijst salade, zoete aardappel en
quinoa salade. Je kan verder kiezen uit rundvlees, kip,
linzenballetjes, meatballs en tempeh. Verder kies je nog een sausje.
Chapeluur - €€ - Kortemunt 3, 9000 Gent
Deze krokettenbar is sinds kort geopend aan de Groentenmarkt. Je
hebt keuze uit 25 verschillende kroketten. Je kan kiezen uit de
klassiekers zoals een kaas-, vlees- en garnaalkroket. Loopt het water
je nog niet in de mond? No worries, hun speciallekes zullen je wel
kunnen overtuigen! Je hebt keuze uit een pizza-, vol-au-vent-, curry
chicken-, kreeft-, truffel- en geitenkaaskroket. Je kan ze eten als
vieruurtje of als lunch of avondmaal samen met een side dish.
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Barouche - €€ - Kortemunt 8, 9000 Gent
Dit restaurant draait helemaal rond pita! Hun zelfgemaakt pitadeeg
wordt gevuld met heel wat lekkers. Je kan kiezen uit Juicy Pork,
Corn fed Chicken, Prime Marinated Steak,
Belgian Halloumi of Oven Baked Falafel.
Als topping heb je keuze uit 4 heerlijke
sauzen; Barouche Signature, curry
mango, yoghurt garlic en een vegan
saus. Ze zien er niet alleen heerlijk uit, ze
smaken ook heerlijk!
Kastart - € - Onderbergen 42, 9000 Gent
De klassieker der klassiekers voor vele studenten van Gent. De
Kastart saus is net iets anders dan gewone bolognaisesaus. Verder
kan je ook nog kiezen uit spaghetti met pesto, kaas en
champignons, kaas en zalm en lasagne. Er kan zowel saus met pasta
besteld worden als de saus alleen.
La Rustica - €€ - Sint-Pietersnieuwstraat 154, 9000 Gent
Er zijn zoveel pizzeria’s in Gent, dat je door het bos de bomen niet
meer ziet. Mijn favoriet is toch wel La Rustica! Heerlijke pizza’s en
pasta’s voor een eerlijke prijs. Je kan ze laten leveren, maar ook zelf
afhalen. Deze pizzeria is centraal gelegen in de SintPietersnieuwstraat.
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Hawaiian Poké Bowl - €€ - Kalandestraat 1, 9000 Gent
De poké-wat? De poké bowl is een
typisch Hawaïaans gerecht dat in een
kommetje geserveerd wordt. Meestal
bestaat het uit rijst, gemarineerde
(rauwe) vis, groenten, dressings en
toppings. Bij de Hawaiian Poké Bowl
kan je je eigen bowl samenstellen. Je
hebt ook keuze uit quinoa, nachos,
sweet patatoes, kip, steak, tofu en zo kan
ik nog wel even doorgaan.
Frituur Louiss - € - Sint-Kwintensberg 34, 9000 Gent
Frietjes zijn nu eens echt de avondsnack der snacks. Perfect om je
avond mee te beginnen en een goede fond te leggen of om je
avond mee af te sluiten. Je hebt zoveel keuze in Gent dat je niet
meer weet waar je moet beginnen. Één van mijn favorieten is toch
wel frituur Louiss. Buiten frietjes kan je ook hun overheerlijke
zelfgemaakte burgers bestellen. Naast hun Fries Louiss
(gelijkaardig aan het Julientje) heb je nog andere varianten. Zo
moet je zeker eens hun Fries Kai met kippets of hun Fries Cilou met
kiblings en verse tartaar proeven!
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Lezersbrief: Valentijn
Beste,
Na de haatmails en doodsbedreigingen die ik kreeg na mijn vorige
lezersbrief heb ik, na lang aarzelen (en de nodige therapieën),
besloten om toch weer eens in mijn pen te kruipen. Graag wil ik mijn
volstrekt onnodige en ongevraagde mening geven over iets dat me
heel nauw aan het hart ligt.
Nee, sorry, dit is een leugen, ver verwijderd van de waarheid, even
ver als Waasland-Beveren van de landstitel of voor het vrouwelijke
geslacht… even ver als Maggie De Block van een date met George
Clooney (of Niels de Stadsbader of zo) of als een student van
coronaversoepelingen (da’s misschien iets voor in een volgende
brief). Nee, niets ligt me verder van het hart dan wat sommigen een
feest noemen. Ik zou het eerder hebben over een vloek of een
complot dat zelfs Qanon niet zou kunnen bedenken. Natuurlijk gaat
het over Valentijn.
Wat is het grote probleem met Valentijn? Simpel antwoord: het
bestaat. De feestdag van een heilige, strategisch goed gelegen
ergens tussen Nieuwjaar en Pasen, die schaamteloos wordt
gecommercialiseerd. Het begon onschuldig met een kaartje met
een -al dan niet anonieme- liefdesverklaring maar groeide via een
boeket of doosje chocolade uit tot diners, goud en juwelen of zelfs
cruises om je geliefde je toewijding te tonen. Dat je mensen zover
kan drijven om buitensporig veel geld uit te geven, daar zit een hele
psychologie achter. Nu is dit geen psychologisch vakblad, dus
zullen we niet te theoretisch worden (hoewel ik twijfel of ze er daar
meer van snappen). Enerzijds de psychologie van opbod. Je kan je
het niet veroorloven onder te doen voor vrienden, buren of familie
wat de grootte van het cadeau betreft. Ook moet je jaar na jaar in
overtreffende trap gaan. Ging je vorig jaar op valentijnsweekend
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moet je nu niet afkomen met een daguitstapje hé. Anderzijds is er
de psychologie van de verwachting. Stel, je spreekt af met je
vriendin om dit jaar geen Valentijn te vieren. Ik beschrijf enkele
mogelijke scenario’s, aan u om ze te rangschikken in volgorde van
waarschijnlijkheid.
1. De dag gaat voorbij net als andere dagen.
2. De weken of dagen naar aanloop van het gebeuren wordt
je geliefde wat stiller, er hangt een onrustwekkende
spanning in huis. Je voelt de bui hangen en gaat toch maar
op zoek naar een passend (veel te duur) cadeau.
3. De weken of dagen naar aanloop van het gebeuren wordt
je geliefde wat stiller, er hangt een onrustwekkende
spanning in huis. Je houdt je aan de afspraak en doet niks.
Op de dag des oordeels staat je geliefde er triomfantelijk
met een cadeau met grote strik en jij met lege handen en
een mond vol tanden…veel sterkte de rest van je leven.
4. De weken of dagen naar aanloop van het gebeuren wordt
je geliefde wat stiller, er hangt een onrustwekkende
spanning in huis. Je kan het niet meer aan en besluit de
relatie voor onbepaalde tijd te verbreken.
Nu hoor ik je zeggen, waarom zo afgeven op Valentijn, wat dan
met moeder- of vaderdag? Kijk, als je moederdag bent
vergeten en je belt daags nadien je liefste mama op met de
woorden: ‘Sorry mama, ik had er nog aan gedacht, maar het is
dan toch uit mijn gedachten verdwenen. Alsnog een gelukkige
moederdag gewenst en dikke zoenen.’ Reactie van moeke:
‘Geen probleem hoor, lief dat je nu nog belt.’ Vervang nu in
vorig telefoongesprek ‘moeder’ door ‘schat’ en ‘moederdag’
door ‘Valentijnsdag’. Petje af voor degene die dat durft, maar ik
garandeer wel 3 weken beeld zonder klank.
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Er zijn nog onnoemelijk veel argumenten anti-Valentijn.
Instagram en facebook komen vol te staan met foto’s van het
‘ideale koppel’, afknappers als ‘wat heb ik toch een superventje’
of ‘mijn vrouwtje is de allerliefste’…ik word daar spontaan
depressief van. Wat met de singles? Krijgen zij een cadeau op
22 mei (Heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen)? Nog
wil ik koppels wijzen op het gevaar van cadeaus geven. Meestal
zit er iets achter, een man geeft niet zomaar een cadeau, zelfs
niet op Valentijn. Zeker als het echt een sjiek geschenk is kan je
erop aan dat er iets goed te maken valt, bewust of onbewust.
Om te besluiten, wat roept Valentijn bij mij op? Jaloezie,
onzekerheid, frustratie, achterdocht, geslijm, simp (of begrijp ik
dat woord nu nog steeds niet goed?). De oplossing? Geen
verrassingen, praat op voorhand heel goed door wat jullie van
elkaar verwachten. Is de romantiek dan weg? Geloof me, de
minste relaties breken op een gebrek aan romantiek, romantiek
is zo 19e eeuws.
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De Gentse Studentenraad
De Gentse Studentenraad, een decennia oude instantie met maar
één doel: de stem zijn van de studenten. Maar wat betekent dat nu
concreet? Dat doen we in dit artikel uit de doeken. Daarnaast zullen
we tonen dat de Gentse Studentenraad méér is dan de stem van de
student: ze is er ook om elke student te ondersteunen, te
ontspannen, en nog zoveel meer!

De stem van de student
Dit is het hoofddoel van de Gentse Studentenraad: de stem van
iedere student vertegenwoordigen binnen de wereld van de
UGent. Dit willen we op verschillende manieren doen. Zo kan je bij
ons terecht met alle problemen in verband met je studies. Een prof
die slecht les geeft of zijn slides niet online zet? Een assistent die
grof of ongepast is? Studentenvertegenwoordigers binnen je
faculteit/opleiding kunnen naar je problemen luisteren en deze
aanpakken op niveau van de faculteit of centraal. Bedenkingen bij
het overkoepelende UGent beleid? Dan ben je bij de Gentse
Studentenraad aan het juiste adres! Daarnaast organiseren we
bijvoorbeeld tijdens de rectorverkiezingen verschillende
promotiecampagnes en een debat, zodat jullie geïnformeerd
kunnen stemmen.
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Ondersteunen?
De Gentse Studentenraad is er voor jou bij elke emotie. Ben je blij?
Dan ben je bij ons welkom om te brainstormen over allerlei
projecten. Nood aan een goede babbel? Ook dan staan we klaar
om je te helpen, omdat mentaal welzijn een thema van hoge
prioriteit is voor ons. Wij zijn pas tevreden als elke student zich wel
in z’n vel voelt! Maar soms zijn er ook gewoon van die momenten
waarop je even niet de deur uit wilt of kunt. Daarom heeft de Gentse
Studentenraad in het verleden bijvoorbeeld al gezorgd voor meer
lesopnames. Er wordt ook geijverd om uit deze coronapandemie,
ook al is ze voor niemand leuk, de goede punten te bewaren. Op
die manier werken we allemaal samen aan een beter onderwijs!

Ontspannen?
Wat dacht je nu, dat wij enkel bezig waren met onderwijs? Natuurlijk
niet! Naast onze standaard organisatie ondersteunen wij ook
verschillende projecten aan de UGent, zoals de welbekende gele
fietsen (nu groene) van de Fietsambassade, Student Kick-Off, Zeus
WPI, Cultour, Stujardin, Start To Talk en Massacantus. We staan
altijd open om nieuwe projecten te ondersteunen! Naast al deze
projecten organiseren we ook werkgroepen over sociale thema’s
zoals de resto’s, huisvesting, enzoverder. Ook voor interessante
lezingen en debatten kan je bij ons terecht. Want natuurlijk is
student zijn meer dan enkel studeren.
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En wat betekent dit voor jou?
En nu heel concreet: ook voor jou kan de Gentse Studentenraad
een hulp, een interessante meerwaarde of simpelweg een nieuwe
vriendengroep betekenen. Iedere faculteit heeft een eigen
facultaire studentenraad (bij jullie is dit StuW), die regelmatig AV’s
organiseert waarop relevante thema’s besproken worden en
waarop iedere student welkom is. Aarzel dus zeker niet om je eigen
FSR2 aan te spreken of om eens binnen te springen op één van hun
activiteiten!
Daarnaast kan je ook altijd terecht bij de Gentse Studentenraad
zelf, overkoepelend over de FSR’s. Dus de volgende keer dat je
met een probleem zit en niet weet waar naartoe, kom dan snel
naar ons! Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter op
@gentsestudentenraad om zo op de hoogte te blijven van al onze
acties.

Have a problem? Find a Stuver!

2

Facultaire studentenraad
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How to chocolate?
Vraag aan een buitenlander met wat ze België associëren en je krijgt
bijna altijd chocolade als antwoord. We kunnen er niet omheen,
commercieel of traditioneel, het heeft zijn plaats gevonden in zowat
elke belangrijke feestdag. Valentijn, Pasen, Sinterklaas, … Graag
neem ik je mee op deze zoete tocht doorheen de wereld van de
chocolade.
Van bitter drankje tot genotsproduct
De cacaobonen dienen als basis voor chocolade en komen
oorspronkelijk uit Mexico en uit het noorden van Zuid-Amerika. De
Mexicanen, Maya’s en Azteken dachten dat chocolade je speciale
krachten gaf. Zij gebruikten de cacao al eeuwenlang, zelfs nog
voordat Columbus Amerika ontdekte.
Fernando Cortez die jullie
misschien nog herinneren uit
de
geschiedenis
lessen,
ontdekte deze drank en de
cacaobonen op één van zijn
ontdekkingsreizen. Hoewel ze
aan het Spaanse hof eerst niet
echt fan waren van de bittere
cacaobonen, werd het een
ware delicatesse. Het heeft wel
nog even geduurd alvorens het
de chocolade was hoe wij ze nu kennen. Na deze korte
geschiedenis, heb ik het graag even over het biochemisch aspect.

37

How to chocolate?
De chemische charme van chocolade
De tongstrelende sensatie die chocolade opwekt kan verklaard
worden aan de hand van zijn fysieke eigenschappen. Professor
John Harwood en collega’s aan de universiteit van Cardiff geloven
dat het hoge stearaatgehalte
van
cacaoboter,
een
hoofdbestanddeel
van
chocolade, verantwoordelijk
is voor smelteigenschappen
en
houdbaarheid.
Het
vetgehalte van cacaoboter
bevat tussen de 30 en 37%
stearaat. Als gevolg daarvan
is
het
vast
bij
kamertemperatuur.
Daarentegen, als het opgegeten wordt, absorbeert het vet de
warmte in de mond. Eenmaal op lichaamstemperatuur gekomen
volgt het ons welbekende effect: het smelt op de tong.
Chocolade wordt al lang verdacht van zijn kwaliteiten als
afrodisiacum: de Azteken dachten dat het het libido van mannen
verhoogt en vrouwen ongeremd maakt. In overeenstemming
hiermee wordt het chemische stofje tryptofaan in chocolade
gevonden. Dit wordt in de hersenen gebruikt om serotonine te
maken, de neurotransmitter die gevoelens van extase
bewerkstelligt. Tryptofaan is echter in kleine hoeveelheden
aanwezig waardoor de discussie ontstaan is of het wel de
verhoogde serotonineproductie veroorzaakt.
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Fenylethylalanine, een stof die gevoelens opwekt zoals
aantrekkingskracht, opwinding, duizelingen en angst, wordt ook in
chocolade gevonden. Ook hier is de concentratie te laag om de
effecten op te wekken waarmee de stof wordt geassocieerd.
Theobromine – een zwakke stimulant die in chocola wordt
gevonden – kan, samen met andere stoffen zoals cafeïne,
verantwoordelijk
zijn
voor
de
typische roes die
ervaren wordt bij
het
eten
van
chocola.
Onderzoekers
aan
het
Neurowetenschappelijk Instituut te San Diego vermoeden dat
chocola farmacologisch actieve bestanddelen bevat die een
cannabisachtig effect op de hersenen veroorzaken. Amandamide;
een cannabinoïde neurotransmitter (Di Tomaso et al., 1996) is hier
een voorbeeld van. Chocolade bevat ook N-oleoylethanolamine en
N-linleoylethanolamine, stoffen die de afbraak van amandamide
verhinderen en daarmee de werking ervan verlengen. Bovendien
kunnen verhoogde hoeveelheden van neurotransmitters een
toename van de zintuiglijke gewaarwording van chocolade (textuur
en geur) veroorzaken waarvan men denkt dat het essentieel is voor
het opwekken van ‘goesting’ in chocolade.
Na deze chemische uiteenzetting, heb ik het graag over iets lichters.
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Chocolate at the movies
Wil je je helemaal laten verlekkeren door deze lekkernij en zoek je
nog een goede film om te kijken tijdens deze fijne dagen? Probeer
dan zeker eens één van deze films. De meeste zijn allemaal
zeemzoet en eindigen in een chocoladefestijn.
Beginnende met de film Chocolat, deze
speelt zich af in een klein Frans dorpje in
een tijd waar de kerk het dagelijkse leven
nog beheerste. Vianne die haar eigen
chocoladewinkel opent wordt daardoor
ook niet welkom onthaald. Uiteindelijk
blijkt de verleiding de dorpsbewoners
toch te groot, dit tot grote ergernis van de
huidige commodore. Er gebeuren nog
wel enkele spannende dingen, maar waar
het echt omdraait is de overheerlijke
chocolade of course!
Een echte klassieker is natuurlijk ook Sjakie en de chocoladefabriek.
Charlie leeft met zijn ouders en grootouders in een vervallen huisje,
nabij de grote chocoladefabriek. Grootvader Joe heeft vroeger in
de chocoladefabriek gewerkt en vertelt Charlie hoe chocolatier
Willy Wonka de fabriek opgericht heeft. Wonka’s chocolade is zó
bijzonder, dat zijn werknemers werden omgekocht om het geheim
te verkopen. Daarom verving hij al zijn werknemers door “UmpaLumpa’s”, de kleine, dwergjes met het opvallende kapsel. Plots
organiseert Wonka een vreemde wedstrijd. Tussen alle
chocoladerepen worden vijf gouden toegangskaarten verstopt.
Wie zo’n kaartje vindt, mag binnentreden in de immens grote
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chocoladefabriek... Een film die je deed wegdromen als kind bij al
dat lekkers.
Tenslotte hebben we ook nog een Belgische serie die in het teken
staat van chocolade, wie herinnert zich Tytgat chocolat nog? De
serie gaat over een jongen, Jasper, met
het syndroom van Down die werkt in de
chocoladefabriek van meneer Tytgat.
Hier wordt hij verliefd op één van zijn
vrouwelijke collega’s, Tina, die ook een
verstandelijke beperking heeft. De liefde
is echter maar van korte duur omdat Tina
haar aanvraag voor asiel wordt
afgewezen. Ze wordt uitgewezen naar
Kosovo. Jasper en enkele collega’s,
vastberaden haar terug te halen, reizen
Tina achterna.
Zoete chocolade weetjes
De duurste chocoladereep ooit kostte €500 nadat die in 1900
meegereisd was naar Antarctica.
De wetenschappelijke naam van cacaoboom is Theodora cacao wat
zoiets betekent als voedsel van de goden.
Witte chocola is technisch gezien geen chocolade aangezien het
geen cacaobonen bevat.
Je hebt zo’n 400 cacaobonen nodig om 450 gram chocolade te
maken!
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How to chocolate
Ik hoor jullie al denken, een hele tekst over chocolade, maar amper
chocolade te zien. Bij deze, nog een klein lijstje met de lekkerste
chocoladegerechten. Stuk voor stuk aanraders om zelf te maken of
te kopen. Herken je ook de gerechten? De oplossingen zijn
achteraan in dit Pipetje te vinden.
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Logo-quiz
Het doel is simpel! Jullie krijgen enkele logo’s voorgeschoteld van
bedrijven, Apps, drank en andere. Aan jullie om te raden welke
logo’s het zijn. Voor de oplossingen moet je naar het einde van het
Pipetje bladeren.
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Dolle dilemma’s
Elke maand schotelen we jullie enkele dolle dilemma’s voor. Een
echte ijsbreker en dé perfecte manier om je nieuwe vriend/vriendin
beter te leren kennen.
Zou je liever…
Een zelfrijden auto bezitten
OF
Een volledig geautomatiseerd huis
Kom je liever te weten…
Wanneer je dood zou gaan
OF
Op welke manier je dood zou gaan
Ontmoet je liever…
Jouw voordouders
OF
Jouw toekomstige volwassen kleinkinderen
Heb je liever…
Een slurf als neus
OF
Een snavel als mond
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Nawoord
Gegroet Chemicanen,
Nieuw semester, nieuw Pipetje! We hadden zo hard gehoopt
dat er na de lesvrije week al iets meer te beleven ging zijn.
Helaas moeten we onze Pipetjes nog altijd vullen met koetjes
en kalfjes. Ik heb me wel laten vertellen dat er heel wat
roddels achtergehouden worden. No worries, dit wordt
onderzocht tegen het volgende Pipetje!
Ook wij zijn het echt kotsbeu. Vooral tijdens de lesvrije week
werd het me te veel. Hoe ongelofelijk graag ik op skilatten
wou staan, shotjes wou drinken en vooral wou dansen,
dansen en nog eens dansen op die zalige après-ski’s.
Oké, nu gedaan met klagen en zagen. Het mooie weer van
afgelopen week gaf ons echte summer vibes én toch iets om
naar uit te kijken. Ja, we blijven positief en (misschien iets té)
optimistisch, maar tegen de zomer kunnen we hopelijk weer
in bubbels van 10 genieten van de zon, bier en muziek!
Laat net dat jullie motivatie worden om dit semester te
knallen! Nog even op de tanden bijten en dan genieten!
Zieezoo, het is me weer gelukt een pagina
vol te schrijven. Hopelijk tot heel snel!
Jullie scriptoren,
Matthijs & Karo
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Oplossingen
Ken je praesidium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jo
Anthony
Jerry
Matthijs
Cleyman
Maud
Chloris
Lowie

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maxime
Mona
Elise
Jolien
Linde
Jorian
Ellen
Karo

•
•
•

Makarons met
chocolade
Chocolade fondue
Chocomelk

•
•
•
•

betasten of braken
opwinden
voorspel
platneuken

•
•
•

Strava
Waze
Pfizer

•

La Trappe trapist

How to chocolate?
•

•
•

Cheesecake met
witte chocolade en
nutella
Moelleux
Chocoladepudding

Heteroseksuele droedels:
•
•
•
•

rondborstig
opvrijen
g-spot,
slipje

Logo-quiz
•
•
•
•

KAA Gent
Dr. Oetker
Whatsapp
Discord
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Horoscoop

Waterman (21/01-19/02)

Steenbok (22/12-20/01)
Relatie: Verwen je partner
eens goed in bed, zij/hij heeft er zin in.
(Single? Verwen jezelf
.)

Relatie: Na een lange
zoektocht op tinder vind je deze
maand eindelijk de ware, proficiat!

Studies: Is het niet eens tijd om je
cursussen aan te kopen, het is al week
4 ondertussen.

Studies: Je zit goed op koers, doe zo
voort en de examens worden een
makkie.

Must-do: Jouw plantjes verkeren in
hoge nood, geef ze nu water of ze gaan
dood!

Must-do: Na je laatste avontuurtje,
laat je je best testen op SOA’s. Probeer
volgende keer iets voorzichtiger te
zijn.

Vissen (20/02-20/03)

Ram (21/03-19/04)

Relatie: Je relatie heeft een
dipje, werk eraan door eens iets nieuw
te proberen (eventueel in bed).

Relatie: Pas op! Er ligt een
SOA op de loer! Niet zonder hoesje in
het poesje, jij sloeber.

Studies: Profiteer van elke streep zon,
Vit. D is ook belangrijk om goede
resultaten te halen.

Studies: Leer de lessen eens volgen,
die gemiste lessen blijven zich maar
opstapelen.

Must-do: Geef wat meer aandacht aan
je ouders, ze missen je. Volg
bijvoorbeeld eens beneden les bij hen
aan tafel, ze zullen dit appreciëren.

Must-do: Stop met drinken, je lever
heeft het zo al lastig genoeg. (Water
mag of course nog wel, stay hydraded
kids!)
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Tweeling (21/05-21/06)
Stier (20/04-20/05)

Relatie: Een kind op komst?!?
Verwelkom het maar zo goed mogelijk
en wie weet word je beloond.

Relatie: Je zit op een hoogtepunt
in je relatie, geniet ervan!
Studies: Vorige examens waren toch
niet zo denderend. Er deze keer toch
maar eens vroeger aan beginnen.

Studies: Ontspan en chill, zorg er enkel
voor dat je de lessen volgt deze maand
en alles komt wel op zijn pootjes
terecht.

Must-do: Ga bloed geven en de
sterren zullen je belonen. Voor meer
info, check de pagina van het rode
kruis.

Must-do: Huur een kayak en ga het
water op bij de eerstvolgende
hittegolf.

Leeuw (24/07-23/08)

Kreeft (22/06-23/07)

Relatie: Een open relatie is een
vaste relatie waarbij de partners
elkaar toestaan om ook seks met
anderen te hebben. Iets voor jou?

Relatie: Na maanden van
flirten blijkt die ene toch wel voor het
andere geslacht te vallen, pech!
Studies: Die positieve coronatijd geeft
jou mooi de tijd om de schade in te
halen. Maak hier gebruik van!

Studie: Je bent nog steeds niet
gerecupereerd
van
de
examenperiode. Wat dacht je van een
netflix & chill ter ontspanning?

Must-do: Het wordt weer eens tijd om
te gaan sporten, dit kan ook buiten of
binnen in bed

Must-do: Hop on the trend en maak
een TikTok dansje.

.
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Horoscoop

Weegschaal (23/09-22/10)

Maagd (24/08-22/09)
Relatie: Weer geen geluk?
Dan maar alleenstaand en zorgend
voor zo’n twaalf katten?

Relatie: Als je zo blijft
vreemdgaan zal je nog alleen
eindigen! Let op mijn woorden.

Studies: De sterren geven mee dat het
deze maand druk gaat zijn, begin op
tijd met verslagen en practica.

Studies: Is het al te laat om een
nieuwe studierichting uit te kiezen?
Oke nee mopje, ga er dit semester
helemaal voor!

Must-do: Verwen jezelf nog eens met
een goed vettig Julientje. Dit is al veel
te lang geleden!

Must-do: Ooit al eens van een dijkel
gehoord. Daag zeker onze mannelijke
cursus eens uit voor een duel!

Boogschutter (23/1121/12)

Schorpioen (23/10-22/11)
Relatie: Hoe doen ze het toch, een
vriend(in) regelen terwijl jouw sociale
contacten een dieptepunt bereiken…
Verlies de moed echter niet!

Relatie: Je kan geen gezonde relatie
hebben met mensen die een masker
dragen. Denk daar maar eens over na.
Studies: Jouw studies zullen alleszins
positiever
evolueren
dan
de
coronacurve.

Studies: Ga er dit semester volledig
voor, zodat je geen herexamens zal
hebben.

Must-do: Neem eens een goede lange
douche met veel shampoo en zeep. No
offence, maar het is nodig!

Must-do: Spreek nog eens buiten af
met 4 vrienden, want je moet elkaar
steunen in deze tijden.
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