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WOORDJE VAN
DE PRAESES

Numquam soli, semper tres. Een uitroep die normaal in het achterzaaltje van het
legendarische café de Salamander weergalmt terwijl studenten hun 13de beker gerstenat
in hun slokdarm gieten. Het verlangen naar een traditionele VEK-cantus is groot. COVID
heeft ons hopelijk voor de laatste keer in zijn wurggreep, vaccins zijn op komst en het licht
op het einde van de tunnel is zichtbaar.
Semper soli, numquam tres. Vele studenten zijn eenzaam en alleen, thuis of op kot,
niemand om tegen te praten, niemand om eens te vragen als hij/zij/het dat ene hoofdstuk
van recht ook gaat skippen, elke dag lijkt dezelfde, geen besef of het nu week 11 of 12, of
het nu maandag of donderdag is. Traditioneel zijn we nu in de cruciale weken van het
academiejaar aanbeland. Vanaf nu gaat het om de knikkers. Deadlines van groepswerken
komen dichter, de laatste cursussen worden aangeduid/uit plastiek gehaald, notities
worden nog vlug gekopieerd… tijd om de focus verleggen.
Ondanks Covid en ondanks die aankomende examenperiode, kan het alleen maar beter: in
het beste geval sta je binnen 5 maand met 15.000 andere studenten op het
Sint-Pietersplein te zuipen op het grootste studentenevent van Gent! In een iets
conservatievere benadering zijn de cafés weer open en kan het leven zijn gangetje gaan,
corona-proof, zoals het in de zomer en september was. Vanaf wij, VEK zijnde, weer de
ruimte krijgen om fysieke events aan te bieden, doen wij dat meteen. We hebben jullie
trouwens nog wat te goed!
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Ondank Covid en ondanks die aankomende examenperiode, stel ik voor vooral te focussen
op het positieve en te verlangen dat het leven snel teruggaat naar hoe het was prior-2020.
Verlies de moed niet en zorg dat je in augustus “ een onbekende kan binnendraaien” op
Pukkelop (dixit Conner Rousseau) en dat je niet constant met je neus in de boeken moet
zitten. Nu heb je meer tijd dan ooit, maak er gebruik van! Zorg dat je een halve marathon
kan lopen, leer programmeren, organiseer dagelijks een bakdag, maar verlies de moed
niet! Never waste a good crisis!
Veel succes gewenst in deze duistere periode en veel succes in met de examens x
Stay Safe!
Ewoud
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CULTUUR AAN HET
WOORD
Dag lieve lezers,
Hier zijn we weer, de enige functie die ertoe doet: team cultuur!
Zoals beloofd, hebben we ook tijdens de huidige lockdown niet stil gezeten! (allé een
beetje wel want onze activiteiten kon je meedoen zittend achter de computer, ma bon je
snapt het wel hé). We zijn begonnen met de legendarische escape room. Zat uit de Yucca
geraken is 1 ding, maar Cyriel had wel erg zijn best gedaan om het online nog een tikkeltje
moeilijker te maken. Allemaal enthousiaste reacties na het escapen en vooral veel jaloerse
kringen... hoe heeft de VEK nu weer zo’n topevent in elkaar gestoken?
Daarna was het tijd voor ons Pokertoernooi. Helaas konden we er dit jaar geen decadente
bedoening van maken met cava in de Sint-Pietersabdij, maar het alternatief mocht er zeker
zijn. 64 bedreven pokeraars streden voor de felbegeerde prijzen en na een spannende
finale mocht Arthur De Bruyn met de eerste prijs naar huis gaan, proficiat Arthur! Hopelijk
volgend jaar weer, maar alleszins bedankt de full house!
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Voor velen staat het sociaal leven in coronatijden op een laag pitje, gelukkig was er Gent
gaat online daten om hier verandering in te brengen. Samen met 5 andere kringen staken
wij een ‘kleine’ online speeddate in elkaar. Althans, dat dachten we… Jullie enthousiasme
was ongelooflijk, zelfs in Leuven hadden ze ervan gehoord. Meer dan 1000 inschrijvingen,
waarvan een dikke 250 economiestudenten allemaal op zoek naar een lief, een
knuffelcontact of gewoon een nieuwe vriend. En met succes! Het daten ging door tot in de
vroege uurtjes… vriendschapsverzoeken werden verstuurd, matches werden bevestigd en
koppeltjes werden gevormd. Team cupido dankt jullie voor de massale aanwezigheid.
Hopelijk mogen we jullie binnenkort weer entertainen in levenden lijve, wij kunnen
alleszins niet wachten tot het tijd is voor onze legendarische skireis (troelaaaa hihi)
We wensen jullie alvast veel succes met de blok en examens!
Noukie, Bo’ke met Choco & Frosti
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SKIREIS
Alvast een eerste lichtpuntje aan het einde van deze donkere
tunnel: DE VEK SKIREIS!
Dit jaar trekken we met z’n allen in de lesvrije week richting
Cherre Chevalier, ook wel het Oostenrijk van de Alpen genoemd.
Denk aan authentieke bergdorpjes met klokkentorens en rustieke
restaurants. Met zijn 250 kilometer aan pistes is het een paradijs
voor iedere sneeuwliefhebber.
“Huh maar wat met corona??” Horen we jullie al denken. Wel,
in samenwerking met Ski-line kunnen we jullie een reis zonder
zorgen aanbieden! Er is namelijk een corona cashback garantie
voorzien in elke reis. Wat houdt dit in? Bij negatief reisadvies krijg
je binnen de 14 dagen je volledige geldsom terug. Ook kan je een
extra verzekering nemen waarbij je met of zonder geldige reden
je reis zorgeloos kan annuleren! Kijk zeker eens op ons Facebook
evenement en op de Ski-line site voor meer info, dan ben je
meteen overtuigd.
En wat met de après-ski? Uiteraard moet je niet denken dat we
daar met 300 man op elkaar gaan staan springen, maar voorlopig
mag de après-ski zittend doorgaan en is er plaats voor iedereen
die wil! JAJA GENOEG GRATIS DRANK WOEHOE. Als er cruciale
veranderingen zouden komen dan houden we jullie uiteraard op
de hoogte. Als je nog met vragen zou zitten, mag je ons of Ski-line
zeker contacteren!
Schrijf jullie snel in want de inschrijvingen lopen stillaan vol!
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YUCCA’S, HABES!
Zoals jullie vast al hebben vernomen zal de Yucca dit academiejaar zijn deuren niet meer
openen. De voorbije maand hebben wij ons van zonsopgang tot zonsondergang het bloed
van onder onze nagels gewerkt om de Yucca klaar te maken voor de verbouwingen.
Gedurende week 8 heeft het VEK-Praesidium de handen in elkaar geslagen om alles wat
de VEK rijk is uit de Yucca te halen en te verhuizen naar een tijdelijke stockageplaats of
definitief naar het containerpark.
Tussen de vele rommel, werden ook enkele schatten van de zolder naar benden gehaald,
zo vonden meerdere gehavende toiletdeuren, posters van galabals en openingsfuiven uit
de jaren stillekes en zelfs enkele van de legendarische emmertjes van onze bucketparty de
weg naar beneden.
In week 9 kwamen we aan het grote werk dat ons bloed, zweet en (achteraf) tranen heeft
gekost. Gedurende deze week werd het volledige gebouw gestript: vloeren werden
uitgebroken, plafonds naar beneden gehaald en muren gesloopt. Zelfs de toog werd
afgebroken.
Tussen het vele afval en overbodig materiaal kwamen er toch nog enkele verrassingen
letterlijk uit de lucht vallen. Bij het openbreken van het plafond vielen namelijk enkele
tientallen jetons en zelfs een blik cara uit de lucht!
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Andere vernoemenswaardige momenten zijn het hartbrekende slopen van de toog, na het
zoveel keer op te bouwen, het toilet eindelijk eens mogen afbreken, het voor ons leven
vrezen toen een volledig plafond naar beneden donderde en natuurlijk de vele
zuurverdiende pilsjes tijdens en na iedere werkdag, waar we met volle teugen van genoten
net als de échte bouwvakkers. weoweo
Na een kort semester met veel terrasjes maar weinig nachtjes, kunnen we met
tevredenheid terugkijken naar een geslaagd Yucca-semester en bijgevolg op vele succesvolle Yucca-jaartjes.
- Jules, Gucci, Fredje en Rooie
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YUCCA THROWBACK
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YUCCA THROWBACK
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YUCCA THROWBACK
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YUCCA THROWBACK
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SPELLETJES
Los volgend kruiswoordraadsel op!
Horizontaal
4. Merk/bijnaam van Gauthier
5. VEK Clubavond is op...
8. Naam van een economie-faculteit
9. De grootste ‘player’ van het praesidium
11. DJ never dies, DJ is a way of life
12. De enige echte kring van gent
13. Nil ... Arduum
14. De ‘VEK’ van leuven
16. Favoriete ‘sport’ van de praeses
18. Veel zingen en veel drinken
Verticaal
1. Locatie van Galabal, VEK Underground
2. Dit is geen praesidiumfunctie
3. Het nummer ‘2’ noemen we...
6. Geen zevensprong
7. Schachten dragen hun lintje...
10. Is overbodig en totaal nutteloos
15. Niet je gewone kamerplant
17. Huiscocktail van de VEK
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COMITE-PRAATJES
Jaja het is weer zover, bijna blok! Alsof het leven nog niet
genoeg tegensteekt, mogen we nu ook weer beginnen
studeren. Gelukkig staan jullie favoriete comitéetjes klaar
met wat gouden tips. Hier is hoe ik de dagen overleef:
Koffie drinken: sommigen vinden het vies, sommigen het hemels! Zelf heb ik het mezelf
aangeleerd, en no joke, nu kan ik tenminste actief blokken in de ochtend. Alternatief:
energydrink!
Kleine wandeling doen: stel, je zit een hele dag aan je bureau, in die muffe lucht van
boeken en stapels notities. GET OUT OF THERE! Ga een wandelingetje maken, of gewoon
zelf even buiten een luchtje scheppen. Het lijkt niet veel, maar doet wonderen!
Plantie/forest/studybunny downloaden: je kan wel bijhouden hoeveel je leert per dag
met een mooi blaadje boven jouw bureau, maar wij weten iets beters! Download een van
deze apps en houd zo je studievoortgang bij! Bonus: met deze apps krijg ‘rewards’ per
gestudeerd uur, een extra motivatie!
Gsm wegleggen: spreekt vrij voor zich, geen afleiding meer! En best ook op stil zetten.
Eventjes wenen: het klinkt misschien wat vreemd, maar echt eens alle tranen laten rollen
kan ont-stressend werken! Cry it out, all of it, roep en tier erbij voor maximum effect!
Een goeie jamsessie: sluit je gsm aan op speakers of je koptelefoon en speel muziek af!
Zet het extra luid en enjoy the moment. Als ik mijn ‘jams’ afspeel, dan krijg ik mijn hoofd
helemaal zen! Extra tip: de VEK heeft heel wat goeie playlists op Spotify, ideaal om
helemaal los te gaan tijdens jouw blokpauze.
VEK Studyclub: geen discipline of motivatie? Join de VEK Studyclub op Discord! Alleen
samen geraken we erdoor, dus studeren in groep kan echt een goede motivator zijn. Uit
eigen ervaring sprekend, kan ik het je enkel maar aanraden.
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ONDERWIJS
Ook komende weken staat VEK voor je klaar om je
eerste examenperiode succesvol af te leggen! Op onze
site vind je allerlei tips en tricks per vak.
Daarnaast zijn er ook allerlei FEB-Lifehacks! Deze kan
je bekijken op Instagram-TV of onze Facebook pagina.
Op zoek naar een overzicht van examentips van elk
vak? Lees dan zeker ook de VEK Eerste Bachelor
Examenbeurs folder.
Dit alles vind je via volgende link:
https://www.vek.be/nl/studeer/1265/onderwijs
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HOROSCOOP
- jouw toekomst, voorspeld door sexuoléon en vrijagevilain-

STIER // 21 april - 21 mei
Je gaat een drukke periode tegemoet, er komen veel uitdagingen
en mogelijks zelfs tegenslagen jouw kant op. Je krijgt alleszins
weinig tijd om je er druk over te maken. Op liefdesvlak staat
impulsiviteit centraal, laat het op je afkomen en maak keuzes
waarbij je je slecht voelt. Op financiëel en carriêre vlak heb je een
drukke periode, gelukkig op een positieve manier. Wel raden de
sterren je aan om niet te investeren deze maand.

TWEELING // 22 mei - 21 juni
Komende periode draait het bij jou vooral om liefde en verleiding.
Er komen veel uitdagingen in de vorm van verleiding jouw kant
op, maar met alcohol zul je die verleiding kunnen stabiliseren. Op
liefdesvlak lijkt het momenteel misschien niet al te best, maar
een kotgenoot komt jouw leven binnenkort opschudden. Met je
vrienden ga je een positieve periode tegemoet, problematische
vrienden moet je echter hardhandig aanpakken en zo komt alles
op zijn plaats.

KREEFT // 22 juni - 23 juli
Deze maand staat bij jou in het teken van relaties. Naast
ontwikkelingen in je huidige relaties, zullen er ook nieuwe
onstaan. Ook is het deze periode verstandig om je doelen op
facebook te zetten en deze proberen te verwezelijken. Op sexueel
vlak is er veel passie, deze is te wijten aan de Venus-Marsconstellatie. Daarnaast kunnen er in de familie wat conflicten
opkomen, deze zal je met weglopen van huis kunnen
oplossen. Binnen je financiën komen er wat problemen, probeer
alles zo stabiel mogelijk te houden!
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LEEUW // 24 juli - 23 augustus
Komende periode ga jij helemaal stralen, de kans is groot dat je
iemand ontmoet! Meningsverschillen kunnen wel ontstaan met
deze persoon, maar goede sex lost veel op. Komende periode op
liefdesvlak zal dus beter zijn dan normaal, de stand van de
planeten zegt dat er veel harmonie en passie zal zijn. Familiegewijs kom je een positieve periode tegemoet. Financiëel moet je
keuzes maken, je rekekeningen zal je kunnen behalen maar het is
niet het juiste moment om investeringen te maken.

MAAGD // 24 augustus - 23 september
Voor jou staan deze periode je familie en gezin centraal. Je hebt
doelen gesteld en het lijkt er op dat je daarin geen
ontwikkelingen zal maken, je persoonlijkheid zal wel groeien. Er
zijn nu misschien wat problemen maar naarmate we het volgend
jaar naderen zal je hier oplossingen voor vinden. Op liefdesvlak
zul je te maken krijgen met miscommunicatie, je zult een beetje
veel water bij de wijn moeten doen. Echter, je zal liefde vinden in
je naaste omgeving. Als laatste wijst de Pluto-Uranus-Driehoek
op zwaar financiëel verlies.

WEEGSCHAAL // 24 september - 23 oktober
Het lijkt er op dat je al even met iets zit, je zult nooit de tijd
vinden om hierover te praten. Deze periode staat voor jou centraal rond vernieuwing.Schrik er niet van af, maar omarm het! Op
liefdesvlak blijkt dat je wat meningsverschillen zult hebben. Dit
zal echter met de nodige tijd onstabiel worden, en mogelijk tot
een explosieve situatie ontaarden.

SCHORPIOEN // 24 oktober - 22 november
Het is voor jou de maand om te investeren zowel in liefde als in
je carrière. Je opgekropte energie komt hierbij van pas. Hoewel er
wat starre conflicten kunnen zijn, blijf communiceren. Je zult veel
leren over anderen deze maand. Op liefdesvlak krijg je een maand
vol erotiek, er komen veel kansen, neem deze dan ook met beide
handen aan. Binnen de familie kunnen spanningen ontstaan maar
gelukkig wordt dit gecompenseerd op academisch vlak.
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BOOGSCHUTTER // 23 november - 22 december
Je hebt één en al positieve energie en een goede concentratie,
taken zul je sneller dan anders kunnen afwerken. Maak gebruik
van je energie om je plannen te realiseren, er komen je veel
goede mogelijkheden tegemoet. Je zult wel niet groeien en ook
niets leren. Op liefdesvlak zul je liefde vinden in je familiale kring.
Qua studies zal het wat zwaarder zijn, blijf positief en je zult er
snel genoeg doorkomen.

STEENBOK // 23 december - 20 januari
Voor jou zal de komende periode draaien om je familie en je
gezin. De blok komt er ook aan, maar met red-bull en
zelfvertrouwen zal het je zeker lukken om deze te overwinnen.
Op vlak van liefde ga je een turbulente maand tegemoet, met een
gezonde mindset zal je er mogelijks weer een positieve draai aan
kunnen geven. Werk zeker goed met je handen om de draai goed
uit te voeren.

WATERMAN // 21 januari - 18 februari
In deze periode staat je studierichting centraal. Er is een
persoon in je buurt die een onbelangrijke rol in je leven zal
spelen, desondanks zal je band met deze persoon steeds sterker
worden. Na deze maand zul je je minder onzeker voelen. Je gaat
op liefdesvlak een sensuele maand tegemoet. Daarnaast wordt je
door je sociale contacten ondersteund in je studievoortgang, ook
krijg je een positieve financiële maand! Gebruik deze financiële
oppepper om te investeren in dubieze aandelen van een louche
onderneming.

VISSEN // 19 februari - 20 maart
Het kan zijn dat je zorgen en spanning voelt alsof er iets erg
gaat gebeuren. Sex is een goede uitweg. Probeer er nu wel van te
genieten. Op liefdesvlak is er de laatste tijd misschien wat jaloezie,
maar naarmate de communicatie vordert, zal dit beteren. Ook
komen er veranderingen op financiëel vlak, deze zullen misschien
eerst negatief aanvullen, maar wees geduldig, ze zullen positief
worden, ooit!
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RAM // 21 maart - 20 april
In december staat jou avontuur te wachten, er is veel energie rond
je en de kans is groot dat je jezelf beter leert kennen deze periode.
Jouw maand staat centraal rond zelfontwikkeling, laat alles maar
op je afkomen. Wees niet beschaamd om je lichaam wat verder
te ontdekken. Op liefdesvlak straal je charisma uit, je gaat een
positieve periode tegemoet. Binnen de familie is er ook een
ontspannen sfeer. Jammergenoeg ga je op studie-vlak een moeizame maand tegemoet maar dit zal snel positief veranderen.
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SOCIAL MEDIA
VEK, VEK RECRUITMENT, VEK SPORT,
YUCCA, STUDENT STREET SOCCER
Vek_Ghent
VEK
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