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Voorwoord van de
Globe
Hallo geografen, landmeters en sympathisanten
Het academiejaar is reeds enkele weken bezig en dat
betekent dat het tijd is voor een nieuwe ontspannende
Globe vol nieuwtjes, foto’s, dixits en spelletjes.
De eerste weken werden al goed gevuld met enkele
succesvolle activiteiten. Zo werden de eerstejaars hartelijk
verwelkomd op onze campus, werden we verwend met een
gratis vat, smeerden we onze stembanden op de
openingscantus en zwierden we onze beentjes los op de
dansvloer. Ook de komende weken hebben we weer heel
wat leuks in petto dus check zeker de kalender of onze
facebookpagina.
Week 5 nadert en dat betekent dat ook de doop steeds
dichterbij komt. Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 26
oktober. Ondanks studentendopen tegenwoordig zeer
negatief in beeld gebracht worden, willen Evert en ik jullie
in deze Globe ook de positieve kant van het verhaal laten
zien. Voor zij die nog twijfelen, lees dus zeker verder.
Veel leesplezier en tot op de volgende activiteiten!
Maud, Globe 2021-2022
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Hamster rekent af met een Globe. Globe out

Groepsfoto van dit mooie praesidium
4

Voorwoord van de
Praeses
Vrienden van Geografica!
De eerste weken van het academiejaar zijn voorbijgevlogen!
Na anderhalf jaar getekend door corona doet het deugd dat
we opnieuw ongeremd kunnen genieten van het
studentenleven zoals we het ‘t liefst hebben. Onze klassieke
activiteiten konden eindelijk opnieuw plaatsvinden zonder
al te veel maatregelen. Zo verwelkomden we de eerstejaars
op de introductiedag, gingen we met hen springen in
Jumpsky en genoten we achteraf van maar liefst twee gratis
vaten, die na anderhalf jaar met een droge keel vlotjes naar
binnen liepen. In week twee was er traditiegetrouw de
peter- en meteravond, die dit jaar in de gezellige
studententuin kon doorgaan, een plek die ongetwijfeld een
meerwaarde is voor onze campus! Inmiddels hebben we
ook al de eerste cantus achter de rug. Het optreden van
onze Gentse studentenfanfare bracht een hoop ambiance
in de zaal. Een cantus die zeker zal bijblijven! Ook genoten
we reeds van twee sfeervolle Salto-avonden, dat er nog vele
mogen volgen!
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De eerste weken zijn dan misschien voorbijgevlogen, het
semester is nog lang niet voorbij! De komende weken zijn
dan ook opnieuw goedgevuld met enkele topactiviteiten, zo
liggen onder andere de Beiaardcantus, ons openingsfeestje
en de doop in het verschiet. Voor wie twijfels of vragen
heeft over de doop, aarzel niet om iemand van het
praesidium aan te spreken! Bij Geografica gaan we voor een
ludieke doop, waar iedereen nadien met veel plezier op
terugblikt. Geen trieste excessen zoals in de media
verschijnen bij ons! Als laatste zullen we ons ook op sportief
vlak de komende weken opnieuw tonen. Interesse om mee
te spelen? Stuur Yolan of Glenn dan zeker een berichtje!
Verder rest er mij enkel nog af te sluiten met:
Ut vivat, crescat et floreat Geografica!
Klaas, Praeses 2021-2022
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Nieuwe huisstijl
Het is jullie misschien al opgevallen, maar Geografica kreeg
dit academiejaar een nieuw jasje. Het logo en schild werden
wat gemoderniseerd en onze website kreeg een serieuze
update. Ga zeker eens een kijkje nemen. Ook onze statuten,
die je op onze website kunt nalezen, werden lichtelijk
gewijzigd, zodat we met een propere lei aan het nieuwe
academiejaar konden beginnen. Voor zij die nog niet op de
hoogte waren, jullie kunnen hier ons nieuwe logo en schild
bewonderen.
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Geografica-update
Introductiedag
Op 24 september mochten we een nieuwe lichting
geografen en landmeters verwelkomen op onze campus. Na
een bombardement van informatie gidsten we hen rond op
de campus en in de S8. Nadien volgden er wat
kennismakingsspelletjes met een paar drankjes in de hand.
Een mooie start van het academiejaar en hopelijk van mooie
vriendschappen. Succes en veel plezier aan onze 24
eerstejaars en 4 schakelstudenten!
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Jumpsky + gratis vaten

Op donderdag planden we een kennismakingsactiviteit voor
de eerstejaars in. De traditie werd voortgezet en dus
trokken we met z’n allen naar het Inflatable park van
Jumpsky. Na een uurtje zweten werd de activiteit
voortgezet in de Salto, waar er maar liefst twee gratis vaten
gezet werden. Al snel stroomde het café weer vol naar
aloude gewoonte en vloeide het bier rijkelijk uit de tap. Dat
we anderhalf jaar niet hebben kunnen feesten, was er niet
aan te zien. Om 00u00 vielen de maskers letterlijk af en
werd de eerste oktobernacht al feestend verdergezet.
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Croque- en meter- en peteravond

Week 2 werd goed ingezet met onze meter- en peteravond.
Deze keer zakten we af richting de studententuin, waar we
onze magen konden vullen met heerlijke croques aan
democratische prijzen. Eén voor één betraden de
eerstejaars het podium met als doel een helpende hand te
vinden, die hen het studeren aangenamer kan maken. De
‘ervaren’ studenten lieten zich van hun beste kant zien, en
ontfermden zich met veel plezier over hun nieuwe mete- of
petekindje.
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Salto-avond: rougekes
Op donderdag konden we dan weer genieten van een
heerlijke promo in onze geliefde Salto: rougekes aan 3€.
Wanneer de voetbalsupporters het café verlieten, werd ook
de dansvloer vrijgemaakt en daar werd gretig gebruik van
gemaakt. Wat begon als een rustige avond, eindigde in een
heus dansfestijn.
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IFK Tafeltennis
Op
het
IFK
tafeltennis
vertegenwoordigden
Antoine,
Bas en Raf onze blauw-rode
kleuren. Een extra eervolle
vermelding voor Raf, die alle
poules wist te winnen en het tot in de kwartfinale schopte.
Helaas, ging hij ten onder na een zeer spannend duel. Goed
gedaan!

Openingscantus
Dinsdag was het eindelijk zover, hoogmis der studenten,
onze openingscantus! Met kiel en codex trokken we naar de
lounge van de Delta (want het plafond van de
ingenieurskelder begaf het), waar het al snel volliep. We
mochten maar liefst 5 bezoekende kringen ontvangen, en
ook onze eerstes, die de volgende dag geologie excursie
hadden, en tweedes waren talrijk aanwezig. De
stembanden werden gesmeerd en het Io Vivat weergalmde
door de straten. De avond werd alleen maar beter, want
ook de studentenfanfare kwam ons een bezoekje brengen.
Een memorabele avond dus!

14

Salto-avond: Omer oe beter!
Het was duidelijk dat de openingscantus zijn tol had geëist.
Met een kleine bezetting en schorre stemmen maakten we
er een gezellige avond van in de Salto, genietend van een
Omer of twee of drie of…
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Campus Cup
“Wat kan je daarmee doen?”, “Wat is geografie?”,
“Bestudeert gij dan stenen?”, “Amaai, nog nooit gehoord.
Met hoeveel zijn jullie?”, “Wilt gij dan leraar aardrijkskunde
worden?”, “Wat doen geologen?” Het is ons allen wel
duidelijk dat onze richting niet echt gekend is bij het
wereldvreemde volk. Tijd om daar verandering in te
brengen!
Voor zij die De Campus Cup nog niet kennen. De Campus
Cup is een quiz gepresenteerd door Otto-Jan Ham op Eén en
is dit jaar aan zijn derde seizoen toe. In elke aflevering
nemen 2 teams van studenten uit dezelfde richting het
tegen elkaar op. Het team met de meeste punten speelt de
finaleronde en tracht een zo snel mogelijke tijd neer te
zetten om in de top 8 terecht te komen. Vervolgens nemen
die 8 het tegen elkaar op. De eindwinnaar krijgt de enige
echte Campus Cup mee naar huis en mag zich kronen tot de
richting met de slimste studenten.
Ben jij een goede quizzer en wil je geografie op de kaart
zetten? Weet jij elk land én elke hoofdstad liggen? (Sowieso
want dat moet/moest je kunnen voor SEG.) Kan jij iedereen
17

imponeren met geografische weetjes of weet je alles van
politiek, sport, muziek of heb je nog andere troeven? Zoek
dan binnen de richting nog 3 andere mensen en vorm
samen een team! (Opgelet, er mogen max 2 mensen van
hetzelfde geslacht (M/V/X) meedoen.) Gevonden? Schrijf
jullie dan als de bliksem in vóór 1 november middernacht en
verdedig onze richting en de UGent!
Meer info en het wedstrijdreglement kan je vinden via de
website van Eén: https://www.een.be/campus-cup/schrijfje-in-voor-een-nieuw-seizoen-van-de-campuscup?deliveryName=DM157257.
PS: De lat ligt hoog. In
2019 deden Lennard,
Wander,
Lukas
en
Paulien mee en zij
schopten het maar liefst
tot in de halve finale!
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Dixits (1)
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Spelletjeshoek
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De doop
Schachtentemmer aan het woord
Beste eerstejaars en niet-gedoopte ouderejaars
Het is weer die tijd van het jaar, de doopperiode. Als
temmer wil ik jullie allemaal aanmoedigen om je te laten
dopen. De laatste jaren komt dopen steeds met een
negatieve connotatie in de media. Misschien las je al enkele
artikels online of hoorde je verhalen van je ouders, familie
en
vrienden.
Dopen
hoort
al
jaren
bij
studentenverenigingen en zal dat ook nog in de toekomst
blijven, ze staan voor verbondenheid. De verhalen die je
hoort, zullen enkele onder jullie afschrikken. Daarom wil ik
jullie met dit tekstje proberen gerust te stellen. Vele van de
verhalen die je zal horen zijn gebaseerd op dopen van vele
jaren geleden of zijn van dopen bij roekeloze verenigingen,
neem deze verhalen dan ook met een korrel zout. Daarom
probeer ik jullie nu een
correcter beeld te
brengen over onze
doop. Het belangrijkste
om te weten is dat er
decreten
zijn
die
geografica
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ondertekende en waar wij ons dus ook aan houden. Het
eerste belangrijke document is het Vlaamse Doopcharter, in
het leven geroepen in 2019 waar respect centraal staat.
Daarnaast ondertekenen wij ook al jaren het Gents
doopdecreet, wat nog meer regels over het doopritueel
bevat. De dopen die je in de media hoort, zijn vaak van
verenigingen die deze decreten niet ondertekenen.
Geografica is een
kleine kring waarbij
bijna iedereen elkaar
kent,
en
iedere
geograaf of landmeter
welkom is. Als je
beslist om je te laten
dopen kan je steeds
aan onze cantussen
deelnemen,
samen
genieten van bier en
gezellig zingen. Je leert
ook oudere studenten of zelfs afgestudeerden kennen, die
je zeker tips kunnen geven om je studententijd fantastisch
te maken (naast en achter de boeken). Bij de doop zal je ook
een onbeschrijfelijke band smeden met je medeschachten,
deze kunnen zelfs leiden tot nieuwe vriendschappen. Want
wat kan nu een betere band maken dan samen gedoopt
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worden, samen is nu eenmaal leuker dan alleen. De details
van de doop kunnen we natuurlijk nog niet verklappen,
maar ik heb nog nooit spijt gehad me te laten dopen en denk
nog steeds met goede herinneringen terug aan deze
onvergetelijke avond.
Als eerstejaarsstudent was dopen niet iets vanzelfsprekend
voor mij (en mijn ouders), ook ik hoorde de verhalen.
Vandaag zijn die aarzelingen volledig weg en zou ik het
zonder twijfelen opnieuw doen. Enkele zaken die mij (en
mijn ouders) overtuigden kunnen misschien ook voor jou
doorslaggevend zijn. De decreten leggen heel goed uit wat
mag en wat niet, lees
deze gerust. Een van
de belangrijkste zaken
voor mij was dat je
niet verplicht kan
worden om alcohol te
drinken.
Daarnaast
gebeurt onze doop op één avond, geen week zoals bij
andere verenigingen. Hopelijk beantwoordt dit al sommige
van jullie vragen. Zitten jullie toch nog met twijfels of vragen
over de doop, stel ze mij gerust. Je kan me steeds bereiken
op Facebook of via mail: schachtentemmer@geografica.be
Groeten, de schachtentemmer
Evert Van Bever
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Doopflyer faculteitenkonvent Gent
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Luchtige
wetenschapslectuur
Waar een weg is, is wiskunde
Tijdens een eindeloze rit kijk je ongetwijfeld weleens naar het
schermpje van de gps om te zien hoe lang het nog rijden is. Dat
het toestel je dat kan vertellen, is te danken aan een knap
staaltje technologie waarin heel wat wiskunde samenkomt.
Wiskundige Ann Dooms (VUB) legt uit hoe die
technologie werkt.
De gps in jouw auto of smartphone kan overal ter wereld
worden gelokaliseerd, met dank aan 24 satellieten die 20.000
kilometer boven onze hoofden zweven en in 12 uur tijd rond
de aarde draaien.
Doordat een satelliet een radiosignaal naar je toestel stuurt,
kan het de afstand tot die satelliet bepalen. Het betekent dat
jij je in de auto ergens in een bolvormige sfeer rondom de
satelliet bevindt. Eén satelliet is niet voldoende om je exacte
positie te kalibreren. Je afstand tot een tweede satelliet
beperkt je mogelijke posities van een sfeer tot een cirkel (de
doorsnede van de twee sferen van de satellieten). Een derde
vernauwt je positie nog verder tot slechts twee mogelijke
locaties. Met een vierde is je positie uniek bepaald. Ze kan nu
worden gegeven in coördinaten uitgedrukt in een lengte- en
breedtegraad. Wanneer je beweegt, zal je positie voortdurend
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opnieuw bepaald worden. Dat proces staat bekend als
trilateratie.
Uit die data kunnen Google Maps, Waze en andere
navigatieprogramma’s allerlei informatie halen over jouw
route, zoals welke wegen je het best volgt en wat je geschatte
aankomsttijd is. De programma’s gebruiken een kaart waarop
alle wegen ter wereld staan, aangevuld met hun bijbehorende
coördinaten en lengtes. Voor elke straat weet de software wat
de snelheidslimiet is. Maar voor de berekening van de
aankomsttijd moet ze ook rekening houden met de drukte op
de weg. Daarom houdt ze ook bij hoe snel bestuurders in het
verleden over een bepaalde weg reden en op welk moment van
de dag ze dat deden.
Met vier satellieten kan je positie uniek worden bepaald.
Al die data worden verzameld
op een graaf, een voorstelling
van gegevens met hun
onderlinge relaties. Hierop
staan steden en kruispunten,
zelfs huizen en hoe ze
verbonden worden door
wegen. Aan de verbindingen
wordt dan extra informatie
over tijd en lengte toegevoegd
als een ‘gewicht’ – we spreken over een gewogen graaf.
Wanneer je een nieuwe bestemming ingeeft, kun je kiezen
voor de snelste of kortste route. Het programma berekent dan
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welk traject daaraan voldoet. Daarvoor gebruikt het een
algoritme ontwikkeld door Edsger Dijkstra (1930-2002) in 1956.
Het geeft je een stapsgewijs recept voor hoe je het best
doorheen de graaf loopt, zodat je van je start- tot je
eindbestemming een lijst van wegen krijgt die samen het
kleinste gewicht hebben in termen van tijd of afstand.
Grafentheorie ontstond trouwens uit een concreet
routeprobleem. De wiskundige Leonhard Euler (17071783)
bestudeerde in 1736 een vraag van enkele bewoners van het
Duitse Königsberg (nu Kaliningrad in Rusland). De Pregel-rivier
deelde de stad op in vier delen, waarvan twee eilanden. Die
delen werden verbonden door in totaal zeven bruggen. De
bewoners wilden door de stad kunnen wandelen en elke brug
precies eenmaal oversteken om dan zo weer thuis aan te
komen.
Euler maakte een abstracte voorstelling van de stad.
Uiteindelijk doet het er namelijk niet toe waar de bruggen juist
liggen – het draait om welke stadsdelen die bruggen verbinden.
Zo werd de grafentheorie geboren. Hij bewees ermee dat het
gevraagde tochtje onmogelijk is. Daarvoor zou je een even
aantal verbindende bruggen moeten hebben. Inderdaad,
telkens als je in een stadsdeel arriveert, moet je er met een
ongebruikte brug opnieuw uit kunnen vertrekken. In gevallen
waar zo’n wandeling wél mogelijk is, spreken we van een
Eulercyclus. Misschien dat Google de optie Eulercyclus als extra
functionaliteit kan inbouwen in Maps. Kan handig zijn, nu we
met z’n allen het wandelen hebben herontdekt.
Bron: Eos Wetenschap, A. Dooms
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Airco-effect van bossen kan hittegolven
helpen afzwakken

U merkte het ongetwijfeld zelf al: in de zomer voelen bossen
koeler aan dan hun omgeving en in de winter warmer. Maar
hoe groot het verschil in elk bos precies bedraagt, was tot
nu toe koffiedik kijken.
Daar komt nu verandering in. Een internationaal team van
ecologen onder leiding van doctoraatsstudent Stef Haesen
en prof. Koenraad Van Meerbeek van de KU Leuven, bracht
voor het eerst de temperatuur van alle Europese bossen in
kaart. Ze maakten daarvoor gebruik van een netwerk van
meer dan 1.200 kleine weerstations, verspreid over alle
Europese bossen. ‘Dit netwerk van sensoren in bossen is
uniek in zijn soort’, legt Haesen uit. ‘Het liet ons toe om de
werkelijke temperatuur te registreren onder het bladerdak
van grote én kleine bossen. Die informatie is cruciaal om de
36

impact van klimaatverandering op en in bossen te
analyseren.’
Op basis van de gegevens maakten de onderzoekers een
gedetailleerde klimaatkaart op die het temperatuurverschil
weergeeft tussen bossen en hun directe omgeving. Uit de
resultaten blijkt dat de maximale temperaturen in Europese
bossen in de zomer gemiddeld 2 graden Celsius kouder zijn
dan die in hun directe omgeving en dat het verschil kan
oplopen tot 10 graden. In de winter daarentegen zijn bossen
gemiddeld 2 graden Celsius warmer met uitschieters tot 12
graden. ‘De bladeren en de takken van de bomen vormen
een isolatielaag boven het bos die de opwarmende
zonnestraling weerkaatsen’, legt prof. Van Meerbeek uit.
‘Bovendien zorgt de fotosynthese in de bladeren voor de
verdamping van water, waardoor warmte wordt onttrokken
aan de omgeving, en bossen in de zomer koeler zijn. Dit
airco-effect kan hittegolven afzwakken, wat steeds
belangrijker wordt in het opwarmende klimaat.’
Het onderzoek bracht grote verschillen binnen en tussen
bossen aan het licht. Zo blijkt dat geen twee bossen
hetzelfde zijn en dat de verschillen in de dichtheid van het
bladerdak, de boomsoortensamenstelling en de topografie
een grote invloed hebben op de bostemperatuur. Volgens
Haesen is er sprake van een wetenschappelijke en
technische doorbraak die er ongetwijfeld voor zal zorgen
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dat de voorspellingen van de verspreiding van planten en
dieren accurater worden.
Er waren ook onderzoekers van de UGent en de
UAntwerpen bij het onderzoek betrokken. Volgens prof.
Pieter De Frenne van de UGent hebben onderzoekers
informatie nodig van binnenin het bos, willen ze weten
waarom een type bos op een bepaalde locatie voorkomt.
‘Met deze informatie kunnen we het bosmicroklimaat ook
gaan sturen, zodat boomzaailingen de droogte en
opwarming kunnen weerstaan en ze kunnen opgroeien tot
de bossen van morgen’, vertelt hij.
Ook postdoctoraal onderzoeker Jonas Lembrechts van de
Uantwerpen en is enthousiast over de resultaten. ‘Deze
unieke database en samenwerking zet Vlaanderen op de
kaart als wereldleider in het microklimaatonderzoek, een
uitermate belangrijke discipline in het licht van
klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis.’
Voor het airco-effect van de bossen in jouw buurt kan je
terecht op http://www.sglobelab.com/aircobossen/
Bron: Eos Wetenschap, E. Verweire
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Dixits (2)
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Laat ik mij dopen?
Ik ben vrij op 26 oktober

Je vindt wel een gaatje!

Je kan je daarna wel douchen.

Ik ben bang om vuil te worden.
NEE

Ik ruik graag lookgeur.
NEE

Ik wil een herinnering
voor het leven.

Ik heb vrienden die zich
laten dopen.

NEIH

JA

Ik wil een lintje.

Blauw en/of rood is
mijn lievelingskleur.

Ik ben een culinair
genieter.

Zonder twijfel,
dopen!

ENKEL JA

Overtuig hen, samen is
alles leuker!
Ik wil cantussen!

Ik wil een vriendengroep
voor het leven.

DOPENNN!41
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Kookhoek
In deze editie heb ik aan de echte koks gedacht, die al
wat meer werk in hun gerechten willen steken. Geen
opwarmertjes maar nog steeds lekkere en snelle
receptjes. Ken je zelf nog een heerlijke creatie of heb
je een gerecht uitgeprobeerd, stuur gerust het recept
of een foto door voor in de volgende Globe!

Penne
met zongedroogde
tomaatjes en spinazie (veggie)
Nodig voor 2 personen:
- 200g penne
- 50g zongedroogde
tomaten
- 1 teentje knoflook
- 25g parmezaan
- 100 ml groentebouillon

-

1 tomaat
200g spinazie
½ sjalot
1 el tomatenpuree
1 el olie
1 el gehakt bieslook
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1. Kook de pasta gaar in gezouten water, volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Snij de tomaten,
zonder de zaadjes, in blokjes. Snij de
zongedroogde tomaatjes in kleinere stukjes.
Bewaar de olie van de tomaatjes.
2. Snipper de sjalot en de knoflook. Fruit aan in de
olie van de zongedroogde tomaatjes. Voeg de
zongedroogde en de gewone tomatenblokjes toe,
samen met de gehakte kruiden. Doe er ook de
bouillon en de tomatenpuree bij en laat eventjes
sudderen.
3. Voeg de spinazie toe en roer tot die geslonken is
in de saus. Doe de uitgelekte penne bij de saus en
spatel om tot de pasta een mooi laagje heeft.
Verdeel over borden en werk af met de
parmezaan en nog een extra blaadje basilicum.
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Gevulde paprika’s met rijst
en gehakt

Nodig voor 2 personen:
-

200g gehakt
125g rijst
1 el tomatenpuree
2 rode paprika’s
½ ui
snuifje knoflookpoeder
snuifje kurkuma
olijfolie
peper en zout
cayennepeper
45

1. Verwarm de ovengrill voor.
2. Spoel de paprika’s. Snij 2 cm onder het steeltje een
kapje af en verwijder de zaadlijsten. Blancheer de
paprika’s en de kapjes 5 minuten in licht gezouten
water. Laat ondersteboven goed uitlekken. Kook
intussen de rijst volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
3. Pel en snipper de ui, stoof glazig in een pan met
olijfolie en voeg het gehakt en het verkruimelde
bouillonblokje toe. Bak het gehakt rul.
4. Giet de rijst af en meng met het gehakt, de
tomatenpuree en kruid met knoflookpoeder,
Provençaalse kruiden, kurkuma en een snuifje
cayennepeper. Vul de paprika’s met het
gehaktmengsel.
5. Vet een ovenschaal in met olie en zet de paprika’s
erin. Zet enkele minuten onder de ovengrill of bak
ze 25 minuten op 200°C als je wat meer tijd hebt.
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Kalender
Do 21/10

Openingsfuif: Fluofuif

Ma 25/10 Volleybaltornooi
Di 26/10

Doop en doopcantus

Do 28/10

Oktoberfest @Salto

Wo 3/11

Basketballtornooi

Do 4/11

Throwback Feest

Ma 8/11

Watersportbaanloop

Wo 10/11 Geo-Guidotour
Do 11/11

Lichtfestival Gent

Ma 15/11 Verbroederingscantus Geologica
Do 18/11

Bierbowling

Ma 22/11 Quiz Geografica
Do 25/11

Salto-avond

Vr 26/11

Ouwezakkencantus

Zo 28/11

Poppentheater
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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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