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WOORDJE VAN DE PRAESES

Beste VEKker, FEB-student,

We zijn aangekomen bij het eind van het eerste semester. Nu 
en dan passeert de gedachte wel eens dat er ook examens 
bestaan. Maar de VEK zou de VEK niet zijn indien we komende 
weken geen activiteiten meer voor jullie zouden organiseren. 
Momenteel is het wel bang afwachten hoe de coronamaatre-
gelen verder evolueren. 

Maar genoeg getreurd, ’t is weer tijd om eens terug te blikken 
op de afgelopen fantastische weken. Met twee nieuwe scha-
chtengroepen van samen bijna 140 schachten spreken we van 
een recordjaar qua aantal leden. Deze schachten hebben on-
dertussen allemaal leren cantussen, althans voor zover ze zich 
dit nog herinneren. Het was verder minstens even leuk om hen 
te kunnen ontvangen in onze nieuwe pop-up Yucca. 
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Op 11 november organiseerden we een klein feestje in de Vooruit. 
De biertjes vloeiden rijkelijk uit de taps, het kermisthema sloeg aan 
en de fantastische foto’s staan ondertussen online. Onze feest-
praeses Matthijs heeft niet gelogen tegen Het Laatste Nieuws toen 
hij voorspelde dat deze editie vijfmaal de vorige editie ging zijn. 
Hopelijk zien we jullie komende weken nog talrijk in ons café en 
anders wens ik jullie graag alvast veel succes met je examens.

Groeten,

Joren
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CULTUUR AAN HET WOORD

Hallo iedereen

We hopen dat we jullie cultuurhonger al wat hebben kunnen stillen 
na deze drukke weken (of dat we op zijn minst toch jullie VEK-dorst 
hebben gestild).

Jullie hebben duidelijk niet stilgezeten afgelopen weken, want we 
hadden alweer tal van activiteiten met een spetterende opkomst! 
We begonnen de maand in stijl met een sprankelende receptie voor 
alle nieuwe gedoopten. Troela’s en cava ontbraken natuurlijk niet in 
ons spiksplinternieuwe café De Yucca Pop-Up.
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De week nadien focusten we meer op degene die al een paar jaar 
geleden de doop vol trots haalden: we hielden de befaamde Com-
mi Troelaquiz! We betwijfelen of iedereen veel wijzer geworden is, 
maar met dorst naar huis ging absoluut niemand. (en recht naar 
huis  waarschijnlijk ook niemand xs) 

Aangezien de teambuilding met de Commi’s zo goed was meege-
vallen, organiseerden we de week daarop ook speciaal voor hen 
een brunch in thema “Boer zoekt Julie”. Tussen het stro, enkele 
hooivorken en rubberen laarzen, kon iedereen genieten van een 
echt Vlaams ontbijt. Indien ze na de boterkoeken nog zin hadden 
in een feestje, waren ze meer dan welkom in de dagdisco van het 
Feestteam. Een dag vol pret zoals je wel kan horen! (dit mag je vrij 
letterlijk nemen). Ook boerenkostuums ontbraken niet! 
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Winter is coming, het eerste semester loopt op zijn eind. Het wordt 
tijd om uit te kateren en knus in de zetel  te zitten met een goeie 
film. Daarom namen we jullie mee naar de cinema. Ben je helemaal 
gevallen voor de charmes van Daniel Craig als (laatste keer *snik 
snik*) James Bond? Of gaf je je ogen te kost wanneer Angelina 
Jolie, Richard Madden of Harry Styles kwamen schitteren op het 
grote doek tijdens The Eternals? De perfecte afsluiter van een ge-
slaagde Cultuurmaand.

Hoewel de dagen korten en de reeks in te halen lessen zijn maxi-
mum bereikt, voorzien wij ook nog in december de plezantste 
activiteiten om jullie zware studentenleven toch iets dragelijker te 
maken. Hou ons dus zeker ook komende maand goed in de gaten!

Tot binnenkort!

Het Cultuurteam 
Gust, Eva
Fien, Marike en Robin
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EXAMENSURVIVALGIDS
-by Sam Stroo- 

Begin je ook al wat stress te krijgen voor de examens die om de 
hoek staan? Wij ook, maar geen nood! Wij hebben niet voor niets 
een onderwijsfunctie. Zij hielpen ons al vaak dit jaar (denk maar 
aan de examenbeurs in week 8) en Sam van het onderwijscomité 
heeft enkele tips voor ons klaar! We beginnen met een 3-stappen-
plan zodat jij kan plannen als een pro.

1. 

2. 

3.

Begin met het tellen van alle 
dagen die je vanaf vandaag 
nog kwalitatief kan studeren.

Verdeel de dagen over de vakken 
naargelang hoeveel werk je er nog 
voor hebt en hoeveel dagen voorbe-
reidingstijd je hebt voor het examen 
zelf na de blok.

Lijst al je vakken op, eventu-
eel met de belangrijkste to 
do’s voor dat vak.
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We hebben nu al een planning, nu volgt het moeilijke deel: je er 
ook effectief aan houden! Het wordt dus stilaan tijd om wat min-
der te netflixen en wat meer in de bib te gaan zitten! (Tip: de bib 
van onze faculteit (FEB) is een heel toffe en rustige bib waar je 
goed kan studeren!). Hier zijn nog enkele algemene studietips om 
de blok én de examenperiode te overleven.

1. 

2. 

3.

Ga op tijd slapen, vaak helpt een goede 
nacht slaap om alle informatie te ont-
houden. Dit geldt ook voor in de examen-
periode: beter voldoende slapen voor 
een examen dan een nachtje doordoen!

Voor je examen herhalen kan nuttig zijn, 
maar probeer dit misschien te beperken 
tot enkel de kern voor ochtendexamens, 
gezien de herhaaltijd hier waarschijnlijk 
beperkt is. Anders is er het gevaar om de 
leerstof door elkaar te slaan.

Spreek voor jezelf een kleurencode af 
die je dan hanteert op je volledige cur-
sus, dit zal je helpen informatie terug 
voor de geest te halen.

Veel succes 
PS. Additionele tip van Marketing: spreek op voorhand af met je 
vrienden dat iedereen per buis een meter bier moet zetten in de 
Yucca. Fun gegarandeerd!
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SPELLETJES

Elias heeft de laatste tijd wat moeite met zijn shiften te vinden. Helpen 
jullie hem even met zoeken?

Shift 
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VEK OPENINSFUIF 2021

De datum schrijft 11 november 2021, deze dag stond bij velen 
meerdere keren omcirkeld in de agenda. Niet omdat men een vrije 
dag had ten gevolge van Wapenstilstand, wel omdat de dag van de 
VEK-Openingsfuif eindelijk was aangebroken. 

Honderden liters van ons felbegeerde, goudgele gerstenat smeer-
den de kelen van een dikke duizend studenten. Terwijl de spetteren-
de line-up zorgde voor het sfeerbeheer zorgden de gratis vaten en 
happy hours voor die oh-zo-hatelijke kater de dag nadien.  
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Maar wat deze avond zo uniek maakt was jullie aanwezigheid: jullie 
engelengezang (en ook kattengejank) oversteeg meerde malen 
de decibelnormen wat zorgde voor enkele kippenvelmomenten. 
Bij deze is een welgemeende bedanking dus zeker en vast op zijn 
plaats! Wij hopen jullie dan ook massaal te kunnen verwelkomen 
op onze toekomstige evenementen!

3 dikke bezen xxx,
Het feestteam

PS: voor zij die zich niet veel meer 
kunnen herinneren van deze glorieuze 
avond is er nog altijd een aftermovie te 
vinden op onze facebookpagina & via 
deze QR-code!
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HOROSCOOP 
- by Yana Verlinden -

Steenbok: 22 december – 19 januari
Tijd voor vernieuwing. Gooi je leven eens over een andere 
boeg . Misschien probeer jij eens een nieuw standje op 
een unieke locatie. Of zeg je dit keer wel ja op een trio? Wie 
zal het zeggen. Ook op schoolgebied ga je voor een ande-
re aanpak. Je hoofd laten zien in de les is alvast een goed 
begin en  je examenrooster checken is ook altijd mooi 
meegenomen. 

Waterman: 20 januari – 18 februari
Het is tijd voor een grote kuis! Neem je kot eens stevig 
onder handen en gooi alvast alle herinningen aan je ex de 
vuilbak in. Wist je dat er door een zoenpartij 80 miljoen 
bacteriën in je mond binnenkomen?! Hoog tijd om dus een 
nieuwe tandenborstel aan te schaffen. Vervang ook zeker 
ook tijdig die cheap scheermesjes voor een optimaal re-
sultaat daar beneden! En dan ben je meteen klaar om een 
nieuw scharrel binnen te halen.

Vissen: 19 februari – 20 maart
Deze maand leg jij nieuwe connecties! Je bent extra so-
ciaal en maakt daar ook enthousiast gebruik van. De ene 
persoon ontdek je wat dieper dan de andere. Dit opent 
nieuwe deuren zowel op persoonlijk als op professioneel 
vlak. Tip van de maand: Vergeet zeker geen tijd vrij te ma-
ken voor oude connecties. Bel eens een oude vriend op en 
ga samen nog eens op café om bij te praten. 
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Ram: 21 maart – 19 april
Jij kent je prioriteiten! We naderen het einde van het se-
mester en je hebt al een resem aan feestjes achter de rug. 
Hoewel jij niet meer alles van elk feestje even goed herin-
nert heeft de bankrekening het wel altijd geweten. Zit je 
bijna krap bij kas? Dan zit er nog maar een ding op: maak 
gebruik van de goeie vek promo’s! Nu wat minder leuk 
nieuws: wees op je hoede voor enkele moodswings deze 
maand. De steeds somberdere dagen hebben effect op 
jouw humeur en je wilt dit niet uitwerken op je vrienden.

Stier: 20 april – 20 mei
Alhoewel de dagen steeds korter worden , worden jouw 
nachten in tegenstelling steeds langer. Een mondmasker/ 
zelftest houden jou dan ook niet tegen om er een stevige 
avond van te maken. Maar de laatste tijd heb je ook wat 
twijfels. Wees voorbereid om eens te zeggen wat je echt 
denkt zodat je niet al je emoties opkropt, dit zou namelijk 
je feeststemming kunnen dwarsbomen. Daarnaast is het 
je misschien niet opgevallen maar deze maand ben jij 
extra aantrekkelijk. Dus spreek gerust wat mensen aan die 
je aanstaren en wees zeker niet verlegen!

Tweelingen: 21 mei – 20 juni
Kerst is misschien nog wat ver, maar dat weerhoudt jou 
er niet van om al in de kerstsfeer te komen. Nu de kerst-
films op netflix verschijnen, is het alvast cruciaal om op 
zoek te gaan naar een netflix (& chill) partner. Geen betere 
manier om iemand te leren kennen dan in de overpoort! 
Voor je erop uittrekt, schaf best wat condooms aan, want 
ja een soa staat niet op onze christmas wish list! Vergeet 
ook zeker niet eerlijk te zijn en je open te stellen voor een 
eventuele liefdesverklaring.
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Kreeft: 21 juni – 22 juli
Kop op! Ookal ziet deze maand er niet zo rooskleurig uit 
op liefdesgebied, geef toch de zoektocht niet op. Update je 
Tinder/Grindr profiel met wat recentere fotos, in wat sexy 
poses en verander je afstandsvoorkeur eens naar 160 km! 
Opgelet: denk eraan , dit is de eerste indruk die je aan an-
deren geeft, dus kies niet voor een cringe bio. Deze maand 
heb je dan geen geluk in de liefde , maar wel in het spel! 
Organiseer alvast een spelletjesavond onder vrienden en 
kroon jezelf tot winnaar.

Leeuw: 23 juli – 22 augustus
Nu je eindelijk wat schoolwerk geklaard hebt is het tijd 
voor iets anders. Als koning/koningin in het dierenrijk is het 
deze jachtmaand jouw prioriteit om op zoek te gaan naar 
je wederhelft. Geef je one-night-stands kans op iets meer! 
Probeer ook deze maand wat meer complimenten te geven 
aan anderen! Je zal zien dat je er zelf ook meer ontvangt en 
eerlijk, wie houdt er niet van complimentjes.

Maagd: 23 augustus – 22 september
De avonturier in jou komt naar boven deze maand. Genoeg 
van dat achter je bureau zitten want je staat al veel te lang 
droog. Fris nog eens je beste versiertrucs op en zet eens 
een stap in de wereld. Zorg zeker altijd voor consent en een 
condoom is ook best aangeraden. Daarna kan je misschien 
eens samen een studeersessie organiseren want hoe meer 
zielen , hoe meer vreugd.
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Weegschaal: 23 september – 22 oktober
Is er van jouw workoutvoornemens niet veel in huis geko-
men? Geen probleem! Deze maand ben jij sportiever dan 
ooit. En neen je hoeft er geen fitnessabbonement, dat je 
toch nooit gebruikt, voor te hebben. Want wist je dat eén 
minuut zoenen 26 calorieën verbrand.  Ga dus maar op 
zoek naar een partner en kus erop los. Ahja: met een zoen-
kus train je ook nog eens je 34 gezichtsspieren dus weg is 
die dubbele kin!

Schorpioen: 23 oktober – 21 november
Dit is het, jouw geluksmaand. Je ondergaat dan ook een 
volledige make-over. Een nieuwe outfit aanschaffen en eens 
een ander kapsel uitproberen zijn dan ook helemaal aan de 
orde. Nog even wat openingszinnen bedenken en met grote 
kans eindig jij een van deze avonden niet in je eigen bed.  Er 
wachten je deze maand ook enkele andere verrassingen op 
dus geduld hebben is de boodschap.

Boogschutter: 22 november – 21 december
Doorzetten zit in jouw bloed. Daarom zal jij no nut novem-
ber ook met glans doostaan. Op het liefdesvlak zal het deze 
maand dan ook wat rustiger zijn. Het schoolwerk daaren-
tegen blijft zich maar opstapelen. Productiviteit staat dus 
centraal bij jou deze maand. Tip: probeer katers te vermij-
den zodat je geen extra dag verliest.
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COMING SOON 
14/02-18/02 Feestweek
15/02 VEK Après-ski
22/02 Career Day 

SOCIAL MEDIA
 VEK, VEK Recruitment, VEK Sport, Yucca, Student  
 Street Soccer, VEK Investment Club

 Vek_Ghent


