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Voorwoord van de 

Globe 

 

Hallo geografen, landmeters en sympathisanten 

 

De zomer is weer voorbijgevlogen en al vinden we dit 

een beetje jammer, voor studenten breken er eindelijk 

betere tijden aan. Na anderhalf jaar kunnen we weer 

in het echte studentenleven stappen. De lessen gaan 

door on campus en het voltallige praesidium staat 

klaar om het jaar te vullen met tal van activiteiten. Of 

je nu drie maanden hebt kunnen niksen, of nog enkele 

herexamens moest maken, na het lezen van deze 

Globe krijg je ongetwijfeld weer zin om in het nieuwe 

academiejaar te vliegen! 

Special welcome aan onze eerstejaars. Welkom in 

Gent (de mooiste studentenstad duhhh), welkom op 

de Sterre (de leukste campus van Gent duhhh) en 

welkom in onze studentenkring Geografica (de beste 

kring in het universum duhhh). Hier en nu begint jullie 

studentenleven, het grote avontuur! Ik ben Maud en 

schrijf dit jaar de Globe, het kringblad van Geografica. 
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Drie keer per semester houd ik jullie op de hoogte van 

het reilen en zeilen in onze kring. Speciaal voor jullie is 

er in deze Globe wat extra info over Gent en jullie 

vakken te vinden. Hopelijk voelen jullie zich hier snel 

thuis en aarzel niet om iemand (van het praesidium) te 

contacteren als jullie vragen hebben. 

Bij deze wil ik jullie allen alvast van harte welkom 

heten op onze eerste activiteiten. Wat we 

organiseren, vind je achteraan in deze Globe en houd 

ook onze facebook in de gaten voor meer info. Kom je 

jaargenoten nog eens in real life bekijken, maak kennis 

met de eerstes (en tweedes) en met jullie nieuwe 

praesidium.  

Een Globe zonder dixits is geen Globe! Bij deze dus een 

warme oproep om jullie meest sappige en grappige 

dixits door te sturen via de website. Heb je daarnaast 

zelf een leuke anekdote, een lekker recept, een meme, 

een wist-je-datje of nog iets anders te melden, aarzel 

niet en stuur mij zeker een berichtje of mail naar 

globe@geografica.be! 

 

Veel leesplezier! 

Maud, Globe 2021-2022  

mailto:globe@geografica.be
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Voorwoord van de 

Praeses 

 

Aaaahh, eind september, een nieuw academiejaar: 

studenten komen opnieuw bepakt en gezakt toe in 

Gent-Sint-Pieters en brengen opnieuw leven in de 

Gentse stad. Van aan de gerestaureerde Boekentoren 

tot aan onze befaamde S8, overal kom je ze tegen met 

een rugzak vol zin in een academiejaar met leerzame 

hoorcolleges en studentikoos vertier, nu dat laatste 

eindelijk weer kan! Verder houdt onze teerbeminde 

rector zijn openingsrede vol mooie woorden en vallen 

de eerste bladeren van de bomen op onze groene 

campus, sapere aude... 

 

Vrienden van Geografica, ik ben verheugd dat we 

elkaar dit academiejaar eindelijk weer meer in ’t echt 

mogen zien: welkom terug! Dat 2021-2022 een 

academiejaar wordt vol sport, cultuur en feestvertier 

staat vast, dat we jou daar graag opnieuw bij hebben 

evenzeer!  
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Aan de eerstejaarsstudenten in het bijzonder: 

welkom! Het studentenleven, volgens velen de 

mooiste tijd van ‘t leven, vangt voor jullie aan. 

Gelukkig maakten jullie daarbij al meteen de juiste 

keuze! Want, zo valt te lezen op de website van de 

vakgroep: “Geography is the subject which holds the 

key to our future”. Het toeval wil dat jullie met die 

keuze meteen ook bij de schoonste studentenkring 

van Gent (en eigenlijk ook van alle andere 

studentensteden) belandden. Met Geografica helpen 

we je graag bij je studies: van het verkopen van 

cursussen, het delen van twioos tot het meegeven van 

wijze raad bij bepaalde vakken. Daarnaast is 

Geografica er natuurlijk ook om jou de nodige 

ontspanning te bieden: legendarische feestjes, 

studentikoze cantussen, culturele uitstapjes en 

grootse sportprestaties, want studeren is meer dan 

enkel met je neus in de boeken zitten! 
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Zoals de traditie voorschrijft openen we nu donderdag 

met een eerste activiteit voor onze nieuwe studenten, 

gevolgd door een GRATIS VAT in de Salto, waarbij 

iedereen van harte uitgenodigd is! Met het voltallige 

praesidium kijken we ernaar uit jullie talrijk te mogen 

verwelkomen! 

 

Klaas, Praeses 2021-2022 
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Voorstelling 

praesidium 2021-

2022 

Een nieuw academiejaar gaat gepaard met een 

kersvers praesidium van Geografica, dat paraat staat 

om tal van activiteiten te organiseren voor haar 

studenten. Van een boekenverkoop tot cantus, en een 

sportactiviteit tot culturele uitstap. Op de volgende 

pagina’s wordt het nieuwe praesidium voorgesteld. 

Aarzel niet om ons aan te spreken of een berichtje of 

mail te sturen bij vragen of opmerkingen. 

 

www.geografica.be 

@geografica 

@geografica_gent 

 

  

http://www.geografica.be/
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Praeses: Klaas 

Broekaert 

 
Geboortedatum: 6 januari 1998 

Woonplaats: Waarschoot 

Richting: 1e master geografie en geomatica 

(landmeetkunde) 

Relatiestatus: verliefd op Stella A 

Later word ik: landmeter 

Hobby’s en interesses: Scouts, Geografica, piano, 

gitaar 

Grootste angst: grote sluitfouten 
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Favoriete serie/film/boek: zeker niet “Principes van 

databases” 

Favoriete muziek: Dire Straits 

Favoriet eten: biefstuk friet van mijn mama 

Favoriet drinken: water 

Favoriet cantuslied: Oude roldersklacht 

Favoriet (vakantie)land: Zwitserland 

Mooiste herinnering bij Geografica: te veel om op te 

noemen! 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: “I shall be telling 

this with a sigh Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I, I took the one 

less traveled by, and that has made all the 

difference.” en de rest van het gedicht van Robert 

Frost 

Advies voor de eerstejaars: (1) Geniet! (2) Studeren 

is het mooist als het lukt. Begin dus op tijd, zodat je 

jezelf kopzorgen kan besparen. 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: verplichte les 
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Wist-je-dat: De eerste puzzels kaarten waren? In de 

jaren 1760 kleefde de Britse cartograaf John Spilsbury 

een van zijn kaarten op hout en zaagde de landen uit 

langs de grenzen. Die eerste puzzels schonk hij aan 

scholen om ze te gebruiken in de aardrijkskunde-

lessen, waarna ze een groot succes werden. 

Ik wil nog iets kwijt: donderdag gratis vat van 

Geografica in de Salto!  
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Vice: Noor Ghesquiere 

 

Geboortedatum: 02/05/2001 

Woonplaats: Le(de)gem City 

Richting/jaar: 3de Ba Geografie en geomatica 

Relatiestatus: +32491364329       

Later word ik: garagist 

Hobby’s en interesses: Muziek spelen en beluisteren, 

auto’s, alle sporten alst maar niet te lang of te lastig 

is, wijntje/biertje met vrienden, en geografica ofc 

Grootste angst: ik ben bang in het donker 

Favoriete serie/film/boek: Outlander <3 
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Favoriete muziek: 

https://open.spotify.com/playlist/6JsqUJabr5FN2L6d

depqK7?si=6943ad2a502d4bdb 

Favoriet eten: Pasta met spinazie en zalm van Lore 

(zie Cantor      )   

Favoriet drinken: WIJN 

Favoriet cantuslied: Juchheidi 

Favoriet (vakantie)land: La douce France 

Mooiste herinnering bij Geografica: Alle cantussen 

<3 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Als je echt 

ergens over wilt twijfelen, twijfel dan over de grenzen 

van je mogelijkheden! 

Advies voor de eerstejaars: Een feestje van 

geografica is een betere investering in de toekomst 

dan een lesje wiskunde of fysica 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Don’t 

Wist-je-dat: Er niets rijmt op twaalf? 

Ik wil nog iets kwijt: tleven is 1 grote klucht 
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Penning: Gil Glorieus 

 
Geboortedatum: 03/08/2001 

Woonplaats: Zwalm 

Richting/jaar: 3de bachelor geografie en geomatica 

Relatiestatus: single 

Later word ik: ouder 

Hobby’s en interesses: film, wandelen, reizen 

Grootste angst: de kas kwijtraken 

Favoriete regisseur: David Lynch 

Favoriete muziek: rock / indie 

Favoriet eten: pizza 
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Favoriet drinken: Fanta 

Favoriet cantuslied: Die Lore / De Slag om het 

Gravensteen 

Favoriet (vakantie)land: Turkmenistan 

Mooiste herinnering bij Geografica: de feestjes en 

cantussen 

Quote/levenswijsheid: Money isn’t everything, but 

everything needs money 

Advies voor de eerstejaars: Studeren is meer dan 

alleen met je neus in de boeken zitten. Kom eens af 

naar een activiteit van Geografica! We zijn een kleine, 

maar heel gezellige kring waar je in geen tijd nieuwe 

vrienden maakt en gegarandeerd onvergetelijke 

momenten beleeft. 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: liever niet bellen, 

ik heb mijn slaap nodig 

Wist-je-dat: als je volledig rond de wereld zou 

wandelen, zou je hoofd meer afstand afgelegd 

hebben dan je voeten 

Ik wil nog iets kwijt: vooral niet de kas 
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Web: Jana Verdoodt 

 

Geboortedatum: 11 september 1997 

Woonplaats: Opwijk City 

Richting: Tweede master GIS / Landmeetkunde ❤️ 

Relatiestatus: Afhankelijk van wie het wil weten xp 

Later word ik: Ouder, dikker en lelijker  

Hobby’s en interesses: Lopen en zwemmen en voor de 

minder sportieve momenten zijn er Netflix, cafés en 

vrienden 

Grootste angst: Spinnen, onweer en alleen zijn in het 

donker 

Favoriete serie: F.C. De Kampioenen wat anders???? 
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Favoriete muziek: MAROON 5 TZAL WEL ZIJN 

Favoriet eten: Onion rings kan door niets of niemand 

worden overtroffen 

Favoriet drinken: Alles wat geen bier of wijn is (aka 

korte drank), non-alcoholisch kan ik het cactus-peren 

water uit de AH sterk aanbevelen x 

Favoriet cantuslied: IK MAG NIET CANTUSSEN 

WEGENS (NOG) ONGEDOOPT 

Favoriet (vakantie)land: IJsland 

Mooiste herinnering bij Geografica: De drank 

bedoezelt snel mijn geheugen, dus elke activiteit is een 

goed antwoord denk ik  

Quote: “Ik lach veel want mijn leven is een mop” 

Advies voor de eerstejaars: Kom bij mij tijdens de 

eerste dagen, dan maak ik je lid bij Geografica 😉 (de 

anderen ook natuurlijk!!) 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Mijn gsm staat ’s 

nachts uit sorry I WANT TO SLEEP 

Wist-je-dat: Ik waarschijnlijk groter ben dan jij en toch 

geen basketbal speel? 

Ik wil nog iets kwijt: Ik kan amper wachten om er 
samen met jullie een topjaar van te maken!! 
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PR: Gwendolyna 

Minnaert 

 

Geboortedatum: 21/12/1995 

Woonplaats: Drongen 

Richting/jaar: Schakeltje dus beetje overal. 

Voornamelijk wel de masterjaren.  

Relatiestatus: 7,5 jaar taken by ne cutie van een kerel  

Later word ik: Nog ouder  

Grootste angst: Messen, hoogtes, alleen zijn  
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Hobby’s en interesses: Muziek (saxofoon, gitaar, 

zang), zwemmen, naaien (kleding      ), dieren (mijn 

poeze, de doggo van mn vriend en mijn koi ’s) en af 

en toe eens online gamen 

Favoriete serie/film/boek: O no, moet ik echt 

kiezen? Oke, ik ben een serial seriekijker, de laatste 

goeie waren Loki, Outlander, Van Helsing, Sabrina, 

The 100. Maar series als Jane the virgin, Atypical, Sex 

education, Bonding kan ik ook wel smaken.  

Favoriete muziek: Dat is te zien in welke mood ik 

ben. Laatste tijd luister ik veel naar rock, scottish folk 

(vooral niet door Outlander), electroswing en 

occasioneel eens gaming tracks.  

Favoriet eten: Zelf gemaakte Tikka Masala met kip  

Favoriet drinken: Alles met gember, big love  

Favoriet cantuslied: Home on the rang  

Favoriet (vakantie)land: Curaçao  

Mooiste herinnering bij Geografica: Elke herinnering 

is een pareltje, maar mijn vriendjes leren kennen is 

nog steeds het hoogtepunt.  
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Quote/levenswijsheid: Zelfs in de moeilijkste tijden 

schijnt de zon. Gewoon je ogen opendoen en er leren 

van genieten. 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: For a friend in 

need  

Advies voor de eerstejaars: Laat je niet afschrikken 

van alles wat op je afkomt, cursussen, proffen, 

uitgaansleven, nieuwe vrienden… Als je de richting 

aan kan, zal je een perfecte balans vinden tussen 

werken voor school en je sociaal leven. PS vergeet 

niet tijdens het jaar eens te leren, te oefenen of 

samen te vatten. 

Wist-je-dat de zonsondergangen op Mars blauw zijn?  

Ik wil nog iets kwijt: Het leven is te kort om nuchter 

te blijven. Dat zei m'n opa vroeger al en m'n opa had 

gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En 

dat is dus de reden dat ik op m'n opa lijk.  
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Pers: Sarah Strickx 

 

Geboortedatum: 08/05/2000 

Woonplaats: Denderhoutem 

Richting/jaar: 1e master 

Relatiestatus: single  

Hobby’s en interesses: tekenen, schaatsen, af en toe 

eens uitgaan,… 

Grootste angst: spinnen 

Favoriete serie/film/boek: the 100, Suits, La casa de 

papel,…  

Favoriet eten: scampi’s  
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Favoriet drinken: cocktails 

Favoriet cantuslied: The Black Velvet Band  

Favoriet (vakantie)land: Portugal 

Mooiste herinnering bij Geografica: Heel veel mooie 

herinneringen! 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Carpe diem 

Advies voor de eerstejaars: Kom zeker eens langs op 

de activiteiten om iedereen beter te leren kennen! 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: voor een feestje! 
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Feest: Lennard 

Derudder 

 

Geboortedatum: 03/06/1999 

Woonplaats: Ieper, schoonste stad vant land 

Richting/jaar: 2de master Geografie & Geomatica 

Relatiestatus: Al feestend door het leven met mijn 

medefeest 

Later word ik: Oud  

Hobby’s en interesses: Fietsen, lopen, feesten en 

hard werken voor den unief 



24 

 

Grootste angst: Spinnen, kutste kakbeesten die er 

zijn 

Favoriete serie/film/boek: Trailer Park Boys of How I 

Met Your Mother / The Lord of The Rings Trilogy / 

Harry Potter serie 

Favoriete muziek: zoek eens “Lennard’s topnummers 

van altijd” op spotify en dan vind je wel mijn favo 

nummers. Absynthe Minded is dan toch mijn al time 

favourite band net boven dEUS, Pink Floyd, System of 

a Down en Yann Tiersen. 

Favoriet eten: Julientje, groentestoofpotje door 

mezelf gemaakt,…  

Favoriet drinken: Bier 

Favoriet cantuslied: Black Velvet Band samen me alle 

andere nummers in de codex (IK WIL TERUG 

CANTUSSEN NONDEDJU ANDERHALF JAAR IS VEEL TE 

LANG AAAAAAAAAAAAH) 

Favoriet (vakantie)land: Noorwegen 

Mooiste herinnering bij Geografica: Geoweekend 

2019 en alle feestjes en cantussen die er al geweest 

zijn. Eigenlijk is alles het leukst want ik kan nie kiezen. 
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Quote/levenswijsheid/levensvraag: “Da gade gij nie 

bepalen” – Jan Jambon 

Advies voor de eerstejaars: Studeren is veel meer 

dan enkel maar studeren, dus neem voldoende tijd 

om ook te genieten van het leven en feest er op los 

met Geografica! Zelfs met wekelijkse katers kan je 

een student op modeltraject zijn        

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Een goed feestje 

of een andere gezellige activiteit. Of ja, je mag me 

ook wakker bellen als ik ergens dreig te laat te komen 

natuurlijk. 

Wist-je-dat: Ik beschik over 2 superschattige katten 

met de naam Pistache en Felix. 

Ik wil nog iets kwijt: Corona is kaka. Punt gemaakt 

doei. 
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Feest: Emma Bekaert 

 

Geboortedatum: 1 januari 2001 

Woonplaats: Kanegem (in Tielt) 

Richting/jaar: 3e Bachelor Geografie en Geomatica 

Relatiestatus: In een relatie  

Later word ik: GIS-expert/cartograaf/leerkracht/geen 

idee 

Hobby’s en interesses: feesten, fietsen, katten, 

plantjes, op reis gaan 

Grootste angst: autorijden (trying to work on it…) 

Favoriete serie/film/boek: Harry Potter en alle 

Griekse mythen 
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Favoriete muziek: vanalles (behalve rap), maar mijn 

lievelingsliedje is The Whale van Postcards from Mars 

Favoriet eten: Balletjes in tomatensaus met pureeee 

Favoriet drinken: Thee (Marokko munt) 

Favoriet cantuslied: Jan Klaassen 

Favoriet (vakantie)land: Mongolië (never been, maar 

wil heel graag!) 

Mooiste herinnering bij Geografica: 

Assistentenfeestje 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Hoe leg ik 

mensen uit wat mijn richting inhoudt? (en dat het niet 

Geologie is?)  

Advies voor de eerstejaars: Geef jezelf soms een 

pushke uit uw comfortzone, of zoek mensen die dat 

voor jou doen.  

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Als je een plaatsje 

nodig hebt om te crashen na een nachtje Overpoort 

      

Wist-je-dat: Als je een Star Wars liedje op Spotify 

beluistert, wordt de tijdsbalk een lightsaber.  

Ik wil nog iets kwijt: Maud gaat een supergoede Globe 

zijn! 
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Sport: Yolan 

Bosteels 

 
Geboortedatum: 12/10/2001 

Woonplaats: Gent 

Richting/jaar: 2e bachelor geografie 

Relatiestatus: vrijgezel 

Later word ik: gepensioneerd  

Hobby’s en interesses: natuurstudie, sporten, 

politiek, JNM (jeugdbeweging),… 

Grootste angst: klimaatopwarming 

Favoriete serie/film/boek: south park 
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Favoriete muziek: doom/post-metal, post-rock, vage 

shit,… 

Favoriet eten: biefstuk friet 

Favoriet drinken: orval 

Favoriet cantuslied: Bij gebrek aan cantuservaring 

niet aanwezig      

Favoriet (vakantie)land: Italië 

Mooiste herinnering bij Geografica: Een epische 

comeback op het manillentoernooi 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Behandel 

anderen zoals je wil dat zij jouw behandelen 

Advies voor de eerstejaars: Studeer eens op een 

bloklocatie! Zo ben je niet weken eenzaam tijdens de 

blok. 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Een zotte 

diersoort die gevonden is in België 

Wist-je-dat: De penis van sommige eendensoorten 

tot wel 45cm lang kan worden.  

Ik wil nog iets kwijt: Geografie is echt mega 

interessant! Je hebt de juiste richting gekozen! 
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Sport: Glenn 

Desplentere 

 

Geboortedatum: 07/12/2002 

Woonplaats: Roeselare 

Richting/jaar: 2e bachelor geografie en geomatica 

Relatiestatus: Single 

Hobby’s en interesses: Wielrennen  

Grootste angst: Alleen zijn op de wereld 

Favoriete serie/film/boek: Salvation 

Favoriete muziek: Le lac du connemara 

Favoriet eten: Lasagne 
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Favoriet drinken: Oude kwaremont 

Favoriet (vakantie)land: Oostenrijk 

Advies voor de eerstejaars: Geniet van het 

studentenleven 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Tourtje gaan 

fietsen  
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Cursus: Matthias 

Barbier 

 

Geboortedatum: 18 juli 1998 

Woonplaats: Nazareth 

Richting/jaar: 2e master Geografie 

Relatiestatus: Onbeschikbaar 

Later word ik: Dat zien we dan wel weer  

Hobby’s en interesses: Netflix en squash 

Grootste angst: Angst, wat is dat? 

Favoriete serie/film/boek: Person of interest, fringe, 

NETFLIX 
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Favoriete muziek: Sheppard 

Favoriet eten: PASTA 

Favoriet drinken: ALCOHOL 

Favoriet cantuslied: De slag om het gravensteen 

Favoriet (vakantie)land: Italië 

Mooiste herinnering bij Geografica: FEESTJES 

Advies voor de eerstejaars: Geniet van het 

studentenleven! 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Always there for 

everyone 

Wist-je-dat: Ik eerst nog iets anders gestudeerd heb, 

maar uiteindelijk toch voor Geografie koos? 

Ik wil nog iets kwijt: Nope 
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Cultuur: Ninke Fant 

 
Geboortedatum: 16 februari 2001 

Woonplaats: Wetteren 

Richting/jaar: 3de bachelor geografie-geomatica 

Relatiestatus: 

https://www.youtube.com/watch?v=4m1EFMoRFvY 

Later word ik: oud  

Hobby’s en interesses: zwemmen en zwemles geven, 

fietsen, hiken, kiné, fotograferen, 

theatervoorstellingen bekijken, reizen… (eigenlijk te 

veel om op te sommen)  

Grootste angst: mijn voet omslaan 
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Favoriete serie/film/boek: Harry Potter ofcourse 

Favoriete muziek: Giant Rooks 

Favoriet eten: vegetarische pizza of chili sin carne 

Favoriet drinken: Ginger beer 

Favoriet cantuslied: Loch Lomond 

Favoriet (vakantie)land: IJsland, Noorwegen, Canada 

Mooiste herinnering bij Geografica: alles voor 13 

maart 2020 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: "It does not do 

well to dwell on dreams and forget to live." 

Advies voor de eerstejaars: Don’t worry, be happy 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: slaap is heilig 

xoxo 

Wist-je-dat: wist je dat mijn voet omslaan één van 

mijn specialiteiten is? 

Ik wil nog iets kwijt: mijn zus 
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Cantor: Lore Lamote 

 

Geboortedatum: 9 oktober 2001 

Woonplaats: Eekluu 

Richting: Derde Bachelor Geografie 

Relatiestatus: Single 

Later word ik: Professioneel operazangeres 

Hobby’s en interesses: Hockey, fietsen, wandelen & 

natuur, weer & klimaat, sterren & de kosmos 

Grootste angst: Tandartsen met boormachines 

Favoriete serie/film/boek: Beau Séjour / Interstellar 

/ boeken zie ik al genoeg doorheen het academiejaar 
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Favoriete muziek: Arctic Monkeys  

Favoriet eten: Witloof in hespenrolletjes van papa of 

Marc & Marion 

Favoriet drinken: Chocomelk 

Favoriet cantuslied: Jan Klaassen de trompetter 

Favoriet (vakantie)land: Meetjesland 

Mooiste herinnering bij Geografica: Doop 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Eerst gedaan en 

dan bedacht heeft menigeen in ’t leed gebracht 

Advies voor de eerstejaars: Leef je leven, maar vanaf 

week 8 met mate(n) 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Alles, maar je 

gaat me wel wat wakker-worden-rituelen moeten 

laten doen als je iets aan me wil hebben  

Wist-je-dat: er in de Melkweg kolossale wolken van 

alcohol ‘zweven’? Dit gaat onder andere over 

drinkbaar ethanol en er is genoeg om de gehele 

wereldbevolking voor miljoenen jaren zat te voeren! 

Ik wil nog iets kwijt: Een stukje van mijn lompheid 
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Globe: Maud Vervaet 

Geboortedatum: 01 mei 2001 (Feestdag woepwoep) 

Woonplaats: Zottegem 

Richting: 3de bachelor geografie en geomatica 

Relatiestatus: Single 

Later word ik: Eigenaar van een Gents herenhuis aan 

het water (vrije bijdragen zijn welkom) 

Hobby’s en interesses: Drummen en alles wat muziek 

is, reizen, wandelen, gezelschapsspelletjes, fotografie  

Grootste angst: Een dt-fout maken in de Globe 

Favoriete muziek: BALTHAZAR !! zonder twijfel en 

andere (Belgische) rock, alternatief, indie 
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Favoriete serie: Alles wat positief en niet te lang is, 

en waar je niet te veel moet bij nadenken, Friends 

bijvoorbeeld 

Favoriet eten: Pizza en ja daar mag ook ananas op, 

f*ck alle haters! 

Favoriet drinken: Afhankelijk van de gelegenheid 

maar fancy homemade limonades kunnen wel 

smaken 

Favoriet cantuslied: De slag om het Gravensteen 

Favoriet (vakantie)land: Verenigde Staten 

Mooiste herinnering bij Geografica: Ontgroening 

met Gil en Lore 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Wat is een 

goede levenswijsheid? 

Advies voor de eerstejaars: Doe zoveel mogelijk 

nieuwe ervaringen op en blijf hangen bij deze waar je 

je goed bij voelt 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: Ticketverkoop 

van een festival of een optreden van Balthazar 

Wist-je-dat: De meeste mensen het verschil niet 

kennen tussen honger en dorst. 
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Schachtentemmer: 

Evert Van Bever 

 

Geboortedatum: 16 maart 2000 

Woonplaats: Sint-Lievens-Houtem 

Richting: 1e Master Geografie & Geomatica 

Relatiestatus: Helemaal beschikbaar  

Later word ik: gelukkig   

Hobby’s en interesses: lezen, wandelen  

Grootste angst: falen 

Favoriete serie: Glee 

Favoriete muziek: alles pop 
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Favoriet eten: frieten 

Favoriet drinken: If it’s free, I’ll drink it 

Favoriet cantuslied: Clementine  

Favoriet (vakantie)land: Italia 

Mooiste herinnering bij Geografica: Geoweekend  

Quote/levenswijsheid: Liever spijt hebben dat je het 

gedaan hebt, dan altijd moeten denken, wat als ik het 

had gedaan.  

Advies voor de eerstejaars: doe uw best, maar 

vergeet zeker niet te genieten. En kom zeker naar 

geografica-activiteiten, zo leer je je medestudenten 

kennen!  

Hiervoor mag je mij wakker bellen: een feestje  

Wist-je-dat: In de zomer doe ik vrijwilligerswerk bij 

Hannibal vakanties, animator voor mensen met een 

beperking.  
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Wegwijs in Gent 

Voor sommigen kent Gent geen geheimen meer, voor 

anderen dan weer wel. Hier geef ik kort wat info over 

enkele belangrijke plaatsen, die elke student moet 

kennen. Maar ga zeker ook zelf op ontdekking! 

  

Campus Sterre 
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Welkom op de tofste campus van Gent! Hier zal je 

wellicht het meest vertoeven de komende jaren. Ik 

heb al vele niet-wetenschappers horen klagen over 

hoe moeilijk het is om de weg te vinden op de Sterre, 

maar geen paniek. Alles staat echt mooi aangeduid en 

na enkele lessen weet je wel waar je moet zijn. 

Alle gebouwen zijn genummerd. Ga niet opzoek naar 

S6 en S7, want deze bestaan niet. In de S5 vind je het 

studentenrestaurant waar je voor studentikoze prijzen 

lekkere maaltijden kunt vinden. Ook kan je er terecht 

om te studeren in de bib of om zaken te printen. Via 

https://helpdesk.ugent.be/epurse/ vind je info over 

hoe je geld op je studentenkaart kunt zetten om eten 

of prints te betalen. 

In de S8 zal je veel (toekomstige) geografen en 

landmeters tegen het lijf lopen. Dit is onze thuisbasis. 

De belangrijkste lokalen staan duidelijk aangeduid. En 

geen paniek wanneer je verloren loopt, je bent niet 

alleen. Je vindt er ook het geokot. Dit is een gezellig 

lokaal dat we delen met de geologen waar je tussen de 

lessen door kunt vertoeven. Ook vinden er vaak 

permanenties plaats waar de boeken verkocht 

worden. 

https://helpdesk.ugent.be/epurse/
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Rond de campus vind je ook nog een Pizza Hut, een 

Delhaize en een Lunch Garden.  

 

Hongerke? 

Op en rond de Sterre zal je nu al niet meer 

verhongeren, maar er is meer! Heb je zin in iets 

ongezonds? Dit vind je echt overal: pizza’s, frieten, 

pitta’s… Ben je zelf te lui om uit je zetel te komen, of 

ben je zo ijverig aan het werk (je weet nooit) dat je 

geen tijd hebt om naar de winkel te gaan? Deliveroo, 

Takeaway en Uber Eats to the rescue! Nadert het 

einde van de week en is het zakgeld bijna op, dan kan 

je altijd terecht in de studentenresto’s: op de Sterre, 

restaurant de Brug dichtbij het Sint-Pietersplein, op 

campus Ledeganck… Via  de Hydra-app kan je het 

menu raadplegen. 

Ga vooral zelf op ontdekking want Gent heeft heel wat 

te bieden. Een must try is toch wel een julientje van de 

frituur. Daarnaast biedt De Kastart ook de bekendste 

spaghetti van heel Gent aan. Smakelijk!  
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Te veel achter de boeken 

gezeten? 

Je bent sportief? 

In het GUSB en de Blaarmeersen, gelegen aan de 

Watersportbaan, kan je verschillende sporten 

beoefenen. Elk jaar is er een sportaanbod voor 

studenten dat je hier terug vindt: 

https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-

studeren/sport/aanbod. Ideaal om wat nieuwe 

sporten te ontdekken of je oude hobby’s te 

onderhouden. Doorheen de stad zijn er nog 

verschillende andere zwembaden zoals Rozebroeken, 

Van Eyck en Strop. Andere sportclubs en fitnesszalen 

liggen verspreid over Gent. Op de Sterre kan je ook 

rondjes lopen, ideaal om te ontspannen na de lessen. 

Ook de Coupure en het Zuidpark zijn populaire plekjes 

voor lopers. Doorheen het jaar worden er ook 

verschillende tornooien georganiseerd voor 

studenten. Meer info hierover vind je bij onze sportjes. 

 

 

  

https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport/aanbod
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport/aanbod


47 

 

Je wilt wat cultuur opsnuiven? 

Gent is een culturele stad, maak maar eens een 

wandeling door het centrum en je weet genoeg. 

Achter de deuren van het Gravensteen, het Belfort, de 

Sint-Pietersabdij… schuilt er een hele geschiedenis. 

Ook zijn er tal van musea. Aan het Citadelpark vind je 

het S.M.A.K. met hedendaagse kunst en het Museum 

voor Schone Kunsten aan de overkant. Ook is er het 

STAM aan de Bijloke waar je alles te weten komt over 

Gent. Daarnaast heb je nog het Design Museum, het 

Industriemuseum… Doorheen het jaar zorgt 

Geografica ook voor culturele activiteiten. Meer info 

zal volgen via onze Cultuur Ninke. 

Je wil eentje gaan drinken? 

Welke student kent de Overpoort nu niet? Een straat 

vol cafés en late-night-snack-gelegenheden aan het 

Sint-Pietersplein. Kom zeker eens naar de Salto, het 

stamcafé van Geografica, waar we tal van feestjes 

organiseren. Ook richting Korenmarkt, Sint-Jacobs en 

Vrijdagsmarkt vind je gezellige cafés. In de Charlatan 

en de Vooruit kan je vaak terecht voor optredens van 

bekende en minder bekende artiesten.  
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Vakken van het eerste 

jaar 

 

Gaan studeren betekent ook effectief studeren. Hier 

heb ik wat persoonlijke ervaringen gedeeld over elk 

vak uit het eerste jaar. Vraag gerust ook advies en hulp 

bij andere leden van het praesidium, ouderejaars en je 

peter/meter. Voor fysica, wiskunde en chemie kan je 

ook terecht bij het monitoraat, als je voelt dat het wat 

minder gaat of je graag wat extra uitleg wilt. 

(https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat

/studiebegeleiding.htm) 

 

 

 
  

https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding.htm
https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding.htm
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Eerste semester 

 

Wiskunde 1: Dit vak wordt gegeven door Koen Thas, 

niet meteen het stereotype beeld dat je hebt van een 

prof, maar je zal hem leren appreciëren. De leerstof 

sluit voornamelijk aan bij de 6u wiskunde uit het 

middelbaar. Zelf had ik slechts 4u gevolgd en waren er 

dus veel zaken nieuw voor mij. Onderschat het vak 

zeker niet maar het is haalbaar! Bijna alles wat in de 

theorielessen aan bod komt, staat in de cursus. Ik raad 

je aan om zeker naar de oefensessies te gaan. En 

vragen kan je altijd na de les nog stellen. Het is nog 

veraf maar geef er zeker genoeg tijd aan in je 

examenplanning. 
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Fysica 1: Wanneer je het boek voor je zal krijgen zal je 

denken: “Shit!” en toch wel terecht. Het vak wordt 

gegeven door 2 proffen en gaat aan een sneltempo. 

Dit merk je niet als je in de les zit, tot je beseft dat je 

plots al 5 hoofdstukken gezien hebt. Het is zeer veel 

leerstof en ik raad je aan om voor de blok toch alle 

hoofdstukken eens goed door te nemen. Ook krijg je 

enkele practica, die op punten staan. Ga zeker naar de 

oefenpractica en probeer deze zo goed mogelijk voor 

te bereiden. Als je dit goed doet, zijn het echte 

puntenpakkers en kan het wel eens zeer cruciaal zijn 

om die 10 te halen (ik spreek uit ervaring). 
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Inleiding geologie: Ook dit vak wordt gegeven door 2 

proffen. In het eerste deel leer je over het ontstaan en 

de evolutie van de aarde en haar planten en dieren. Ga 

toch naar deze lessen (ook al zijn ze misschien een 

beetje saai). Qua structuur wordt de cursus namelijk 

niet echt gevolgd en je krijgt nog extra info. Het 

tweede deel gaat meer over platentektoniek en 

hemellichamen en heeft een betere cursus. Voor dit 

vak ga je ook op excursie (daarvoor doen we het 

toch?!). Hier zal je notities moeten nemen en die 

achteraf ‘opkuisen’ om in te dienen. 
 

Economie: Over de prof kan ik niet veel zeggen 

aangezien jullie van iemand anders les zullen hebben. 

Je krijgt een inleiding van de belangrijkste 

economische begrippen, concepten en actuele 

gebeurtenissen. Het is een interessant vak en een 

haalbare kaart. Voor mij was het mijn eerste les aan de 

unief. Schrik niet wanneer je in een aula komt met 

allemaal oudere onbekende studenten. Dit vak wordt 

namelijk aan meerdere richtingen gegeven. 
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Geografische informatiesystemen: GIS vond ik  het 

leukste vak van het semester. Je leert er de basis van 

het verwerken van geografische data en hoe kaarten 

gemaakt worden. Het handboek is in het Engels maar 

in de lessen wordt alles duidelijk toegelicht. Je krijgt 

ook wekelijks practica waar je leert om met GIS-

software te werken. Ga hier zeker naar toe en houd je 

niet tegen om vragen te stellen. Het is belangrijk dat je 

de basis mee hebt want dit heb je nog heel vaak nodig.  
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Sociale en economische geografie: Dit is een zeer 

interessant vak. Er wordt nauw ingespeeld op de 

actualiteit en je maakt kennis met de sociale en 

economische aspecten van geografie. Ook moet je 

enkele papers schrijven voor dit vak. Heb je hier nog 

geen ervaring mee, dan leer je het wel al doende maar 

begin er gewoon op tijd aan. Verder moet je ook alle 

landen en hoofdsteden van de wereld kennen. Begin 

ook hier op tijd aan. De app Seterra kan je misschien 

op weg helpen. 
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Tweede semester 

 

Chemie: Voor de meesten zal dit gewoon herhaling 

zijn van de chemie uit het middelbaar. De lessen zijn 

vrij saai en theoretisch, maar ik raad je toch aan om te 

gaan. Prof. Katrien Strubbe geeft graag onverwachts 

wat oefeningen mee en op het examen krijg je alleen 

maar oefeningen. Onderschat ook dit vak niet ook al 

lijkt het gewoon herhaling. 

 

Wiskunde 2 en Fysica 2: Hier geldt hetzelfde als voor 

Wiskunde 1 en Fysica 1. Ga naar de oefenlessen en 

onderschat het niet. Het zijn niet voor niets 

buisvakken. Neem het boek van Fysica zeker door voor 

de blok. 

 

Fysische geografie: vorming van het reliëf: Hier krijg 

je een inleiding over fysische processen die 

plaatsvinden op de aarde. Je leert er over rivieren en 

erosie. Ook moet je belangrijke gebergtes en rivieren 

kunnen situeren op blinde kaarten. Het vak wordt 

duidelijk gegeven en je hebt een goede cursus.  
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Topografie: Dit zal jullie eerste vak in de 

landmeetkunde zijn. Je krijgt enkele chaotische 

theorielessen maar het is hem om de praktijk te doen. 

Dit helpt om de theorie te begrijpen en je komt buiten, 

wat zorgt voor een leuke afwisseling. Ja, jullie worden 

die mensen met fluohesjes, die op de Sterre rondlopen 

met gekke toestellen, waar niemand voorbij durft te 

lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

Geodesie: Geodesie is zeker geen makkelijk vak maar 

wel interessant. Je leert er over de vorm van de aarde, 

kaartprojecties en coördinaten, getijden, sterren… Er 

horen ook enkele oefeningen en practica bij die 

helpen om de theorie te verduidelijken. Spendeer er 

voldoende tijd aan want er komt ook wat wiskunde 

aan te pas. 
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prof. em. Luc Daels 

 

Naar aanleiding van het overlijden van professor Luc 

Daels op 23 juli 2021 brachten Noor en ik een bezoek 

aan Pieter Saey. We gingen er in gesprek over de rol 

die hij had bij de oprichting van de Vlaams 

Aardrijkskundige Kring (VAK) in 1963. 

 

Wie was prof. Em. Luc Daels? 

Vroeger was er nog geen vakgroep en volgde je 

seminaries, die bij verschillende faculteiten hoorden 

en op verschillende locaties gegeven werden. In de 

eerste twee jaar kandidatuur kreeg je alle soorten 

wetenschappen, economie en enkel fysische en 

menselijke aardrijkskunde. In de drie jaar licentie kon 

je kiezen voor geografie aan de hand van seminaries. 

Luc Daels was assistent aan het Seminarie van 

Regionale Aardrijkskunde bij professor Snacken, waar 

hij vooral oefeningen over luchtfotografie gaf. Hij 

heeft de verdienste van te beginnen met die 

luchtfotografie en dit was heel vernieuwend in België. 

 



58 

 

Wat is uw link met prof. Luc 

Daels? 

Op het moment van de oprichting van de VAK was de 

verhouding student-assistent. Voor zover student en 

assistent vriendschappelijk kunnen zijn, was het 

vriendschappelijk, maar je moest hem niet Luc 

noemen en zeker niet in de les. Wanneer we zelf aan 

de unief kwamen was het moeilijker omdat hij 

voornamelijk bij de regionale geografie bleef en wij 

niet. Ik werd professor sociaal economische geografie. 

 

Waarom werd de Vlaams 

Aardrijkkundige Kring opgericht? 

Luc Daels was bevriend met Walter De Buck, een 

schilder, beeldhouwer en volkszanger die onder 

andere ‘t Vliegerke schreef. Samen richtten ze vzw 

Trefpunt op, waarmee ze cultuur en kunstenaars 

samen wouden brengen om zo een volkscultuur te 

krijgen. Café Trefpunt vind je vandaag nog steeds aan 

Sint-Jacobs (zeker eens naartoe gaan) en zorgde 

ervoor dat de Gentse Feesten terug bloeiden. 

Als je wetenschappen studeerde, kon je je aansluiten 

bij de Natuurwetenschappelijk Kring (NWK). De 
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meisjes van ons jaar waren hierbij aangesloten maar 

wij, jongens, wisten niet wat die kring deed. Daels 

vond dat ook studenten konden betrokken worden bij 

vzw Trefpunt en zo kwamen wij, de vier jongens van 

de eerste licentie, samen in de kelder van Trefpunt. 

In het begin werden er geen cantussen gehouden met 

de VAK en was het puur een intellectuele en culturele 

aangelegenheid. Zo werden er in het eerste jaar een 

aantal lezingen gegeven bv. over West-Afrika en de 

politieke partijen in die delen van de wereld. Dit geeft 

een beeld van onze bezigheden. In onze tijd was het 

een uitzondering als je een studentenjob had, dus 

konden we ons met andere dingen bezighouden zoals 

cultuur. De lesdruk was ook veel geringer. In de 

tweede licentie had je specialisatievakken van 45u 

theorie en 200u practica, dat eigenlijk je thesis maken 

was. De cursussen waren veel dunner. Ik snap niet 

waarom die nu zo dik moeten zijn.  

Natuurlijk bestond de NWK nog en wat moesten we 

daarmee doen? Wij zijn bij Tavernier, de eerste 

praeses, gegaan. Hij had er niets op tegen maar wou 

dat de herinnering voortleefde. In ’63-’64 is de VAK 

opgericht en vroegen we lidgeld aan de studenten. Ik 

werd de eerste praeses maar om de conflictueuze 
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situatie amicaler te maken was mijn figuur wat te 

controversieel en zo is Walgraeve praeses geworden. 

Hij was Vlaams gezind in de periode van Leuven 

Vlaams. Men vreesde voor de verfranste driehoek, die 

moest tegengehouden worden. Vandaar dat het niet 

de AK maar de Vlaamse Aardrijkskundige Kring 

geworden is, en dat bekte ook beter. 

Later met de VAK kwamen er cantussen en excursies. 

Daels heeft zich nooit actief gemoeid met de VAK maar 

voor buitenlandse excursies deden we wel beroep op 

prof. Snacken, waar Daels assistent was. Toen de VAK 

werd opgericht, kwamen de geologen ook bij ons. Die 

waren met twee of drie studenten over de vier jaar. 

Eens ze groter werden, hebben ze zich ook 

afgescheiden. 

 

Heeft u nog een leuke anekdote of 

kan u nog iets vertellen over de 

richting toen? 

Daels was een goede verteller maar ik niet. Als student 

kwamen we bij het seminarie van Snacken terecht en 

Daels kon grappig uit de hoek komen. Hij was wel een 
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leuke typ maar later professioneel lag dat wat 

moeilijker. 

Wat we toen ooit uitgestoken hebben, we zijn achter 

een gordijn gaan staan zodanig dat hij ons niet zag. Op 

het moment zelf was hij wel kwaad, maar het heeft de 

oprichting van de VAK niet tegengewerkt. Ik weet wel 

niet meer waarom we dat gedaan hebben.  

 

 

 

Wie meer over Luc Daels wil lezen, kan het artikel van 

de vakgroep Geografie lezen via volgende link: 

http://www.geografie.ugent.be/nieuws/61124caed3

97c8063f103b89 

 

 

  

http://www.geografie.ugent.be/nieuws/61124caed397c8063f103b89
http://www.geografie.ugent.be/nieuws/61124caed397c8063f103b89
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Dixits (1)  
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Aan de schachten 

 

De cantus, hoogmis der studenten, is de 

studententraditie bij uitstek. Getooid in kiel en lint en 

met de codex op zak begeeft de échte student zich een 

aantal keer per semester naar één der talrijke 

cantuszalen die onze studentenstad rijk is. Op zo’n 

cantus wordt er gezongen en verbroederd, dit met de 

hulp van een bodemloos vat goudgeel gerstenat. Om 

dit gebeuren toch een beetje ordentelijk te laten 

verlopen gelden er op zo’n avond enkele ludieke 

regels, die je gaandeweg wel zal leren kennen ;)  

 

De cantus wordt in goede banen geleid door de 

praeses (Klaas), die op de cantus aangesproken wordt 

als Senior. Dit is echter voor jullie niet van belang, 

aangezien jullie de Senior niet mogen aanspreken op 

de cantus, om alvast één cantusregel mee te geven. 

Jullie staan op de cantus onder het bevel van onze 

schachtentemmer Evert, die lief en leed met jullie zal 

delen. Verder wordt de Senior bijgestaan door de vice 

(Noor) en de cantor (Lore), die tracht het muzikale 
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niveau op peil te houden, wat naar het einde van de 

avond steeds moeilijker wordt. 

 

Wil je weten wat salamanders, vleermuizen en 

zeehonden met zingende studenten te maken 

hebben? Kom dan op dinsdag 12 oktober naar de 

kelder van de Delta en beleef de eerste Geografica-

cantus van het academiejaar 2021-2021. Als je nog 

vragen zou hebben, aarzel dan zeker niet om iemand 

van het praesidium aan te spreken, ze zullen je met 

veel plezier te woord staan! 
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Spelletjeshoek 
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Dixits (2)  
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Formulier peter- en 

meteravond 

Voornaam en naam:  

Geslacht:  

Geboortedatum:  

Sterrenbeeld:  

Adres:  

Kotadres:  

GSM:  

Burgerlijke stand:   

Dit wil ik later worden:  

(Corona) Hobby’s:  

Favoriete sport:  

Favoriete radiozender:  

Favoriete partynummer:  
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Grootste idool:  

Favoriete one-night-stand:  

Lievelingseten:  

Lievelingsalcoholvrijedrank:  

Favoriete film:  

Favoriete acteur/ actrice:  

Het meeste hou ik van:  

Ik hou helemaal niet van:   

Mijn beste eigenschap:  

Mijn slechtste eigenschap:  

Waarom ben jij het ideale pete- of metekindje?  

 

Wat verwacht je van je peter of meter?  

 

Wat heb jij in petto voor je peter of meter?  
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Kookhoek 

In deze Globe heb ik voor zij die liever hun eigen potje 

maken, twee snelle en eenvoudige pasta’s in de 

aanbieding. Ken je zelf nog een heerlijke creatie of heb 

je een pasta gemaakt, stuur gerust het recept of een 

foto door voor in de volgende Globe! 

Pasta Pesto met geitenkaas 

en paprika (vegetarisch) 

 

Nodig voor 2 personen:  

- 250 g pasta naar keuze 

- Olijfolie 

- 1 paprika 

- 100 g geitenkaas 

- Halve pot pesto 

- Peper en zout 



74 

 

Bereiding: 

1. Kook de pasta. Snijd ondertussen de paprika en 

geitenkaas in blokjes. 

2. Bak in een pan de paprika met olijfolie en voeg 

peper en zout toe. 

3. Giet de pasta af en meng er de gebakken paprika, 

geitenkaas en pesto door. 

 

Pasta met spinazie en zalm 

 

Nodig voor ± 4 personen: 

- 400 g tagliatelle 

- 400 g zalmfilet (ook andere vis is mogelijk) 

- 450 g Iglo bladspinazie met mozzarella 

- Rolletje lookboter 

- Boter 
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Bereiding: 

1. Warm de spinazie op in de microgolf en kook de 

pasta. 

2. Zet ondertussen een pan met veel boter voor de 

vis op het vuur. Roer ook eens in de spinazie en 

voeg er een kwart van de lookboter aan toe. Laat 

het verder opwarmen tot alle blokjes gesmolten 

zijn. 

3. Kruid de vis en leg hem in de pan. Wanneer de vis 

klaar is (als je hem met een vork in stukjes kunt 

doen), leg je hem op een bord en giet je de boter 

weg. Leg de vis terug in de pan en doe er de 

spinazie bij. Roer goed.  

4. Giet de pasta af en roer nu alles door elkaar.  
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Horoscoop: Welke 

student ben jij? 

Ram - Als Ram geniet je 

ten volle van het 

studentenleven en bekijkt 

alles positief. Het komt wel 

goed. Maar pas op! Een Ram 

kan wel eens veel last krijgen van uitstelgedrag en een 

kot vol losse cursusbladen. 

Stier - Jij bent de 

persoon die elke student in 

nood kan helpen. Je staat 

met je voeten op de grond 

en bent een echte 

doorzetter. Zorg ervoor dat je niet overspannen 

geraakt en denk ook eens aan jezelf. 

Tweeling - De Tweeling 

komt met iedereen overeen en 

kan zich aanpassen aan elke 

situatie. Je ondergaat het leven 

zonder zagen of klagen en bent 

zeer flexibel. Let op voor te veel afleiding. 
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Kreeft - Als Kreeft heb je het misschien wel 

moeilijk om na deze 

coronaperiode terug 

onder de mensen te 

komen. Je begint zeer 

voorzichtig aan het 

nieuwe academiejaar, maar eenmaal je je draai 

gevonden zal hebben, komt het helemaal goed! 

Leeuw - Je gedraagt je als koning van de Overpoort 

en kan iedereen inpalmen 

met al jouw praatjes. Toch ga 

je opzoek naar mensen aan 

wie je je liefde echt kwijt kunt. 

Je staat klaar om vrienden in 

nood te helpen en iedereen 

kan op jou rekenen. Tip: niet alles draait altijd om jou. 

Maagd - De Maagd is als het ware een 

voorbeeldstudent. Je houdt van bijleren en 

discussiëren met de bollebozen van de 

klas. Daarna ga je ook nog eens gezond 

koken en je kot opruimen. Vergeet je 

hersenen geen rust te geven. 
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Weegschaal - Als Weegschaal geniet je van elk 

sociaal contact en ben je 

zowel te vinden op goede 

feestjes als in de aula. Je 

biedt een luisterend oor en 

bent een uitstekende 

bemiddelaar. Je hoeft echter 

niet over alles zo hard na te denken. 

Schorpioen - De Schorpioen gaat altijd rechtop 

zijn doel af en weet waarom 

hij naar Gent is gekomen. Je 

bent naar onbekenden toe 

eerder afstandelijk maar je 

vrienden kunnen echt op je 

rekenen. Niet alles draait om geld en macht. 

Boogschutter - Jij ziet het nieuwe 

academiejaar volledig zitten. 

Nadat je je plannen 1,5 jaar 

moest opbergen, is het tijd 

om weer op avontuur te 

gaan! De Boogschutter leeft 

in het hier en nu en staat positief in het leven. Maar 

vrijheid is niet alles. 
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Steenbok - De Steenbok 

is naar hier gekomen om dat 

diploma binnen te halen, zo 

goed mogelijk, efficiënt en 

met zo weinig mogelijk 

moeite. Maar dat houdt hen 

niet tegen om te feesten! Bij hun vrienden gaan ze 

helemaal los! 

Waterman - Als Waterman ben je 

een makkelijke student. Je hoort iets, en 

je onthoudt het. Al die info gebruik je in 

de strijd voor een betere wereld. Je hebt 

een uitgesproken mening maar luister 

ook naar de anderen. 

Vissen - Jij maakt 

van iedereen een beter 

mens en kan met 

iedereen omgaan. Je 

houdt van me-time en 

bent vooral opzoek naar 

echte vriendschapen. 

Eenmaal je wordt uitgedaagd is alleen de eerste plaats 

goed genoeg.  
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Kalender 

 

Wo 29/09 Student Kick-Off 

Do 30/09 Ontmoetingsactiviteit eerstejaars 

Do 30/09 Gratis vat 

Ma 04/10 Peter-meteravond 

Do 07/10 Salto-avond 

Di 12/10 Openingscantus @Delta 

Do 14/10 Salto-avond 

Wo 20/10 Beiaardcantus 

Do 21/10 Salto-avond 

Di 26/10 Doop en doopcantus 
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Kringlied 

 

Wij zijn nooit het noorden kwijt 

ook al zien we sterren op z’n tijd 

met kaart en baken in de hand 

zijn wij bekend in ’t Gentse land. 

De Aarde is ons werkterrein 

vooral als we op excursie zijn 

ze eindigt meestal in de kroeg 

en duurt meestal tot ’s morgens vroeg. 

Maar in juni ligt alles plat 

niemand die feest, niemand is zat 

en zijn d’ examens gene lol 

zeggen wij: “doe de glazen nog eens vol”. 

Heel het jaar ist ambiance 

met nieuwjaar weg met d’ambulance 

sport-cultuur en feestvertier 

Geografica in hart en nier! 
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