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Voorwoord van de 
Globe 

Beste geografen en landmeters 

 

Het is zover, de examens zijn voorbij en het tweede semester is 

van start gegaan. Hopelijk zijn de resultaten wat naar de 

verwachtingen en anders moet je er al zeker niet meer aan denken 

tot in augustus.  

 

Na een eerste succesvolle week met een nieuwjaarreceptie en 

gratis vat (lees allemaal gratis drank dus, indien je het miste 

jammer voor jou), zijn er dit semester jullie weer massa’s events 

van Geografica waar jullie naar kunnen komen: cantussen, 

feestjes, 12uren loop, de Geobattle week, Geoweekend, … 

 

Zoals jullie zullen zien staat er in deze Globe net iets meer Lustrum 

gerelateerde content. Dat kan natuurlijk maar een ding 

betekenen: onze lustrumweek komt eraan. Het praesidium kijkt er 

alvast naar uit, hopelijk jullie ook! 

 

Doeidoei! 

Evert 

Globe 2022-2023 
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Voorwoord van de 
Praeses 

Allo en welkom terug allemaal! 

 

We hebben ze overleefd: de examens. Dit mede door Studigrafica 

(waarover je straks een mooi verslagje kunt lezen).  

Hopelijk kon iedereen met volle teugen genieten van een weekje 

verlof. We zakten dit jaar met een tiental geografen (en andere 

wetenschapskringen) af naar het Franse skidorp Risoul. Daar 

werden onze lach- en beenspieren goed getraind. Hoe we dat 

deden, valt straks te lezen in een mooi verslagje.  

 

Nu staat er opnieuw een semester vol spannende en 

ontspannende activiteiten op het programma! We zijn al goed 

van start gegaan met wat traktaties om het nieuwe jaar te vieren 

in week 1 (receptie en gratis vat), en gaan nu verder met week 2 

waarin we onze kelen smeren voor de koerscantus. Deze cantus 

is voor het eerst volledig open voor iedereen! Niet gedoopt en 

toch eens benieuwd naar wat wij daar allemaal uitsteken op een 

cantus? Kom dan vrijblijvend eens een kijkje nemen! Vrijdag 

halen we wederom ons schoonste kostuum/kleed uit de kast 

voor het Galabal der Wetenschappen! Nog niet ingeschreven? Je 

weet wat je te doen staat     
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En dan is het ein-de-lijk zover: LUSTRUMWEEK! Kom in week 3 

samen met ons het 40-jarig bestaan van de gezelligste kring van 

Gent vieren! We kraken een escaperoom en daarna ook onze 

hersens op de lustrumquiz. Wat minder gezond voor de hersens 

wordt de lustrumtasting op dinsdag. Dit maken we op woensdag 

goed met wat sportiviteit en lekkere pizza's van Teccon. En 

afsluiten doen we door een beentje te smijten op de Pink Party 

op donderdag. 

 

Tot dan! 

Enthousiaste groetjes, 

Je kapoen 

 

Noor 
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Afgelopen 
activiteiten 

Quiz  

De quiz op 29 november was een groot succes! 28 teams streden voor de 

eer en mooie prijzen. Bedankt aan iedereen om erbij te zijn, de sponsors 

voor mooie prijzen en het quizteam om te verbeteren. En proficiat aan de 

ClampusCup, die de quiz wonnen! Zin in meer? Dan heb je geluk, want op 

27 februari organiseren we een Lustrumquiz en kan je weer eens bewijzen 

wat je allemaal weet. 
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Wijvencantus 30 november 2022 

''In een wereld met loonkloof, genderdiscriminatie en glazen plafond, 

gebeurde het ondenkbare.'' 

- Janquart, 2022 

 

Ter ere van de vrouwelijke praesessen in de eerder mannelijk 

gedomineerde wereld der wetenschappen, sloegen GBK, Geografica en 

Geologica de handen in mekaar om dit unicum in de bloemetjes te zetten.  

De Wijvencantus vierde de vrouw en stond garant voor een geweldige 

avond, lekker met de meiden!  

(wat leek op vrouwen-)Lijven gingen los op beklijvende 'wijvenschijven' en 

later op de avond werd een vat Kasteelbier rouge aangesloten. Wat gutste 

de 'wijvendrank' door de kelen!  

 

Tot het holst in de nacht werd er verzusterd en weerklonken opvallend 

hoge gezangen doorheen Gent...  

 

Van een fantastische cantus gesproken! 
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Gratis vat 

 

Gratis vat op een dag in December 

Wegens inspiratieloosheid werd dit artikel vanuit het perspectief van ene 

L.L. geschreven. 

Door een zwaar semester had ene L.L. een gigantisch slaaptekort. Deze 

persoon behoort tot het zwakke geslacht, waardoor deze minder goed 

bestand is tegen deze situaties. Omdat E.V. zo’n goede persoon is, 

begeleidde E.V. L.L. naar de luchthaven. L.L. stapte op het vliegtuig richting 

Dromenland. Eenmaal aangekomen in dromenland werd L.L. begroet door 

G.D. (aka Kerel) die plots 121,5 kilo woog. Kerel had teveel Franse kebab 

gegeten. Maar er was ook goed nieuws. Kerel was gaan fietsen en woog 

plots 400 gram minder. Ojeee, striptje in z’n broek. Gelukkig had kerel nog 

jeansbroeken mee. E.V. had spijtig genoeg de broeken wel in de diepvries 

gestoken. Keileuk. Toen kerel dit ontdekte, moest hij even bekomen met 

een flesje wijn. Weer aan de alcohol, dat wordt meppen. Toen werd L.L. 

wakker. 

Het gratis vat was ook best lekker. 
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Sport update 

Dag sportieve geografen en landmeters 

 

Op het einde van het vorige semester zijn er nog een aantal sportieve 

prestaties neergezet die zeker nog in de spotlight moeten gezet worden. 

Beginnen doen we met het IFK minivoetbal dames op maandag 28 

november. Onze delegatie voetballende vrouwen heeft de trend van vorig 

jaar niet kunnen waarmaken en zo strandden we helaas in de poulefase. 

We gingen twee keer met zware cijfers onderuit tegen regerend 

kampioen VGK en VLK. Het werd 15-0 en 23-1, MAAR nu komt het beste. 

Door een foutje van de sportdienst, zijn we toch gekwalificeerd voor de 

kwartfinales! Proficiat aan de minivoetbalsters! 

 

De week nadien was het aan onze voetballers om ons naar de volgende 

ronde van het IFK te loodsen. Na wat discussie begon de wedstrijd dan 

toch zonder scheidsrechter en is dit ferm in ons nadeel uitgedraaid. We 

verliezen de wedstrijd helaas met 2-1 na een spannende tweede helft. 

Bedankt aan alle voetballers om Geografica te verdedigen! 

 

Op woensdag 14 december sloten de basket heren ons sportieve 

semester af met een wedstrijd tegen Politeia. Met een ijzersterk team 

aan de afworp, verpletterden ze Politeia met 72-44! Op naar de 1/8e 

finales, die plaatsvinden op woensdag 1 maart voor ons om 20u30 tegen 

de VGK. 

 

Komend semester volgen er nog tal wat andere sportavonden. Een kort 

overzichtje:  

- Maandag 27/2: IFK Minivoetbal Heren tegen VGK (18u) 1/8e finale 

- Dinsdag 28/2: IFK Zwemmen 
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- Woensdag 1/3: IFK Basket Heren tegen VGK (20u30) 1/8e finale 

- Maandag 20/3: IFK Badminton niet-geklasseerden  

- Maandag 17/4: IFK Floorball 

- Woensdag 26/4: 12-urenloop 

 

Ik zie jullie op één van bovenstaande activiteiten dan x x x 

Groetjes Paulienemieken 

 

 

 

 

 

Studigrafica 

Op 3 februari sloot de examenperiode van het eerste semester zich af, en 

zo dus ook de langst durende Geografica-activiteit: Studigrafica.  

Zeven weken lang sloot een groep naarstige blokkers zich op in lokaal 2.2 

om van smorgens vroeg (lees: ongeveer 11u) tot een gat in de nacht de 

leerstof via allerlei creatieve manieren te absorberen. De liters koffie en 

energiedrank vloeiden rijkelijk en daarnaast waren onze studenten zeker 

niet vies van een biertje, een wijntje of een glas cava. Het schijnt namelijk 

dat 1 glas alcohol de focus zou verbeteren! Of het dan ook bij 1 glas bleef, 

is een andere zaak…  

Hoe dan ook sloegen we ons, met het nodige aantal mental breakdowns, 

door alle niet-zo-moeilijke examens en alle wel-erg-moeilijke examens 

(RA2?). Er werd dagelijks genoten van de kant-en-klare 

microgolfmaaltijden van de delhaize, echter met een hoofd vol kennis en 

aders vol adrenaline konden enkelen ook de charme van walgelijke 

maaltijden wel waarderen. We deelden lief en leed en tussen de met 
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koers- en eurosonggevulde pauzes, werden in het heetst van de strijd de 

prachtigste vriendschappen gesmeed. Er ging dan wel een tand verloren, 

maar onze hoop verloren we niet.  

 

Xx jullie pers en vaste klant van Studigrafica 
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De skireis (03-12/02/2023) 

Een week lang zijn de verbroederde wetenschappen van Gent het 

skigebied van Risoul onveilig gaan maken. Samen met Geologica, WiNA, 

Chemica en GBK stonden we op de latten en doorstonden we de bittere 

kou (tot wel -14°C!).  

Na een zeer vermoeiende busrit van 16u met nog vermoeiendere 

Hasseltenaren (/Hasselaren?) waren we eindelijk aangekomen. We 

trokken meteen onze skibotten aan en begonnen de skiliften uit te 

testen. Ondanks de snijdende kou mochten we toch overwegend mooi 

weer waarnemen met een aangenaam zonnetje en ook af en toe wat 

dondergeluiden (of lag dat toch echt aan die kamer?).  

Het skiën ging bij iedereen heel vlot en er werden mooie bochtjes 

gemaakt. Enkel een niet nader genoemde schachtentemmer vond dat 

allemaal maar overbodig en prefereerde een mooie rechte lijn van boven 

naar beneden. Het gebied was echter niet zo groot en na enkele dagen 

hadden we het eigenlijk al helemaal verkend. We deden dus vaak 

dezelfde pistes en kwamen op het eind van de week allemaal als 

professionals naar beneden.  

Naast het vele skiën werd er natuurlijk ook veel plezier gemaakt. Er 

volgden vele sneeuwballengevechten waarbij Glenns sneeuwhonger 

gestild werd.  

Natuurlijk is een skireis geen skireis zonder goeie aprèsski, waar Totally 

gelukkig goed voor zorgde (zowat het enige dat goed geregeld was). De 

80’s party haalde in ons allemaal de nostalgische vibes en de dansmoves 

van onze ouders boven. De halve liters schoven dan ook nogal vlotjes 

over de toog. Ook op de cantus, geleid door de Bende van Kreupel, 

vloeiden de pintjes rijkelijk door onze kelen. Onder invloed van onze 

favoriete liederen verbroederden we met onze mede-wetenschappers, en 

ook een beetje met VETO, VLAK en zelfs een Limburgse kinesiestudent.  
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De afterparty van de cantus wekte eveneens nog veel ambiance op en we 

lieten ons volledig gaan om te vieren dat we er zo’n fijne week hadden 

opzitten met veel bier, veel dansen en vooral veel skiën. 
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Kleurplaat 
Breng deze kleurplaat ingekleurd mee naar een van de 

lustrumactiviteiten. En maak kans op een prijs.  

Naam:        E-mail: 
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Dixits (1) 
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Lambière 
Zoals jullie ondertussen wel al weten bestaat Geografica 40 jaar, om deze 

verjaardag te vieren brengen we dit jaar ons eigen bier uit:    

 

         LUSTRUMBIER Lambière        

 

Lambière is een blond biertje van 6,2% alcohol dat vlot de keel smeert, 

maar toch wat meer in zijn mars heeft dan het vertrouwde Stella'tje. 

Hoeveel kost dat fantastisch leuke en lekker(klinkende) biertje dan wel, 

hoor ik sommigen wel al denken? Wel je kan dit vloeibare goed kopen voor:  

- 1 Lambière: 2 euro 
- 1 doos (24 stuks): 40 euro 

 

Kom het proeven op onze lustrumquiz of bestellen kan via 
https://forms.gle/czsPtAe2Va1CjJW86  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/czsPtAe2Va1CjJW86?fbclid=IwAR0yEQ9ppiApRExrYpv5UkOjpem0sZNDE3bo8fgb7HApsdWA-XssQbimi9w
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Ambasadeur Geografie 
en Geomatica 

Word jij één van onze ambassadeurs? Wil jij in jouw vroegere 

school of in jouw regio uitleggen in de klas of op infomomenten 

uitleggen hoe boeiend onze opleiding is? Stel je kandidaat via 

https://forms.gle/6UA7RvVvphTwidsV8  .Dit is een initiatief van de 

vakgroep Geografie.   

 

https://forms.gle/6UA7RvVvphTwidsV8


22 
 

Lustrumweek 
Vorig semester hebben jullie al kunnen genieten van de lustrumcantus, 

maar daarmee zijn we natuurlijk nog niet uitgevierd. Een complete 

lustrumweek met alles erop en eraan zal het feest dus pas echt laten 

losbarsten! 

Reserveer alvast week 3 van het tweede semester (26 februari - 2 maart) 

in uw agenda voor spannende hersenkrakers, spetterende activiteiten en 

(lust)rumkaters.  

Zet je dus al maar schrap, want we worden maar één keer 40 jaar!  

 

Als extraatje voorzien we een soort van stempelkaart tijdens deze 

superspeciale, ongelooflijke week. Iedere keer je aanwezig bent op een 

van de lustrumactiviteiten, verdien je een stempel. De leden met 4 van de 

5 stempels worden daarvoor beloond met een cadeautje, diegene die 5/5 

halen krijgen daar zelfs nog een extraatje bovenop! 
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Zondag 26/2: Escaperoom 

 

 

Maandag 27/2: Lustrumquiz 

Graaf in de diepste kronkels van je hersenen om iedereen te verslaan op 

27 februari, en ga met heel mooie (bier)prijzen naar huis.  

Schrijf je snel in met een groepje van max 5 personen (via deze form: 

https://forms.gle/zTVi1iqXiYUgjAjT8 ), want de plaatsen zijn beperkt! 

Vergeet ook niet op voorhand te betalen (2 euro per teamlid op BE93 

0689 0671 1567), want anders ben je niet ingeschreven. 

 

 

 

https://forms.gle/zTVi1iqXiYUgjAjT8
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Dinsdag 28/2: Lustrumtasting 

Omdat we ons lustrum vieren, is het belangrijk te weten of jullie ook echt 

rum lusten. Daarom voorzien we speciaal voor onze veertigste verjaardag 

een rumtasting om dit uitgebreid te testen! 

Jullie mogen je verwachten aan een zalige proeverij van vijf niet 

alledaagse rums, met een snuifje uitleg van een expert ter zake. 

Schrijft je zo snel mogelijk in via volgende form: 

https://forms.gle/3JsqX8AFUx78k95q8  Plaatsen zijn beperkt  

Niet onbelangrijk: dit alles zal jullie slechts 15 euro kosten, over te 

schrijven op BE93 0689 0671 1567, anders is je inschrijving helaas niet 

geldig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3JsqX8AFUx78k95q8
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Woensdag 1/3: Geosoccer  

Ook sportief Geografica wordt gevierd tijdens de lustrumweek! 

Op woensdagnamiddag zal levend tafelvoetbal gespeeld worden op het 

grasveld achter S9. Hierbij strijden ploegjes van maximaal 6 spelers tegen 

elkaar in een opblaasbaar veld waarin iedereen plaatsneemt als een 

tafelvoetbalmannetje. 

Van 14u tot 16u kan iedereen naar hartelust deze ludieke sport 

uitproberen. 

Om 16u start een tornooi! Wil je graag meedoen aan dat tornooi? Schrijf 

je dan samen met je medestudenten, collega's, vrienden en vijanden in via 

volgende link: https://forms.gle/Remhu4jgCoFrKVXm6  

Ook voor de niet-voetballers onder ons wordt een namiddag vol sportief 

en minder sportief vertier voorzien     wij zorgen voor muziek en drank en 

Teccon zorgt voor overheerlijke pizza's!!     Voor elk wat wils! 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Remhu4jgCoFrKVXm6
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Donderdag 2/3: Lustrumfeest Pink Party 

Het moment waarop we onze beentjes mogen loszwieren in ons geliefde 

stamcafé. Omdat wij Bertje op deze dag ook een gunst wilden doen, 

kleden we ons vanavond in zijn favoriete kleur1. Roze dus! Cocktails in dit 

sprookjesachtige sfeertje mogen uiteraard ook niet ontbreken. 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Disclaimer: Het is goed mogelijk dat Bert zijn lievelingskleur ondertussen niet meer roze is. 
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Spelletjeshoek 
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Bingo 
Een nieuw semester staat gelijk aan nieuwe lessen, de ene al 

leuker dan de andere. Daarom kan je tijdens die volgende (saaie) 

les samen met je klasgenoten de Globe erbij nemen en bingo 

spelen. Succes en dat de beste mogen winnen.  

 

De prof dat zegt dat 
het op ufora staat, 
terwijl dat niet zo is.  
 

Iemand stelt een 
domme vraag.  

Een student vertrekt 
in het midden van 
de les. 

 
Iemand zijn wekker 
gaat af 

 
De prof geeft langer 
les dan afgesproken 

Niemand neemt 
notities tot de prof 
zegt ‘dit zou ik 
kunnen vragen op 
het examen’ 

Iemand zegt: ‘Tis 
voor iedereen 
vrijdag/ maandag’ 
 

Iemand komt 5 
minuten te laat 

Er is geen pauze in 
een 3uur durende 
les 

Een medestudent 
vraagt of je naar een 
Geografica activiteit 
gaat 
 

De PowerPoint is 
onleesbaar in het 
lokaal 

Je ziet dezelfde 
leerstof voor de 
zoveelste keer 

De lesgever gaat 
ervan uit dat je iets 
kent maar niemand 
kent het. 

Niemand antwoord 
op de vraag en een 
student vraagt om 
de vraag te herhalen 

De prof verteld over 
zijn/haar eigen 
onderzoek.  
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Recycleren kan je 
leren 

In deze Lustrumglobe gaan we het even hebben over materialen 

en recycleren. In het gebruik van materialen zijn er 5 opties die 

verschillen qua duurzaamheid: 

1. Refuse  

Je vermijdt simpelweg het gebruik van het materiaal, bijvoorbeeld 

door geen zakje te vragen in de winkel of je eigen herbruikbare zak 

mee te nemen. 

2. Reduce 

Koop enkel wat je nodig hebt, en kies voor kwaliteit. Dit kan gaan 

van voedselverspilling (je kan vaak meer onderdelen van groenten 

eten dan je denkt!) tot het kopen van een iets duurdere jeansbroek 

omdat die langer meegaat. 

3. Reuse 

Gebruik wat je al hebt, zoals bijvoorbeeld kapotte kleren als 

schoonmaakdoekjes, of lege confituurpotten om te vullen met rijst 

in de verpakkingsvrije winkel (OHNE). 

4. Recycle 

Zorg dat wat je toch weggooit op een juiste manier gerecycleerd 

kan worden. Zie hieronder hoe je dat doet. 

5. Rot 

Laat het organisch afval composteren. 
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De verschillende materialen 

Jantje organiseert een Lustrumfeestje en neemt mee: een doos 

spaghetti, een bokaal bolognaisesaus, een zakje geraspte kaas, 3 

zakken chips, 2 flessen cola, 2 bakken bier, 10 ballonnen, 20 

wegwerpbordjes, 20 plastic bekers en een balpen. 

De dag na het feestje begint Jantje – met stevige kater, maar toch 

met verantwoordelijkheidsgevoel – alle lege verpakkingen weg te 

gooien. Maar waar moet alles naartoe?  

Papier hier 

Papier en karton gooi je, uiteraard, bij het papier en karton. Pas 

wel op: veel dingen die hier lijken bij te mogen, mogen dat eigenlijk 

niet: 

• Pizzadozen en ander papier met etensresten: Deze gooi je 

beter bij het GFT-afval. 

• Kassaticketjes: De thermische inkt hierop maakt het 

ongeschikt voor recycleren. 

• Foto’s, buskaartjes, bakpapier: Hier zitten ook plastieken 

dingen op die het recycleren tegen gaan. 

Jantje kan dus perfect zijn lege spaghettidoos bij het papier en 

karton smijten (als er een plastic venster in zit neemt hij dat er best 

af), en als hij een kassaticketje heeft mag dat in het restafval. 

Wat gebeurt er dan met je papier? 

1. Het papier wordt gerecycleerd volgens kwaliteit. 

2. Het papier wordt met water vermengd tot pulp, 

onzuiverheden worden verwijderd en voor bepaalde doeleinden 

wordt het ontinkt en gebleekt. 
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3. Het wordt tot nieuw papier (of andere zaken) geperst en 

gedroogd. 

Voor dat proces is veel water nodig, maar bedrijven proberen dat 

water te hergebruiken. Gerecycleerd papier gebruikt minder 

energie dan gewoon papier, en wordt vaak gebruikt voor kranten 

en magazines, keukenpapier, toiletpapier of karton in combinatie 

met nieuwe papiervezels.  

Hef het glas! 

Voor sommige flessen betaal je in België leeggoed, zoals bierflesjes 

(Jantje kan dus direct zijn bakken bier binnen brengen). Je kan 

flesjes met statiegeld herkennen aan het volgende symbool, maar 

zult het waarschijnlijk ook merken als je het koopt in de winkel: 

Ander glas (zoals de bokalen van Jantje) kan in de glasbak, die je 

soms buiten moet zetten om op te halen (zoals in Gent) of in een 

glasbol moet doen. Zorg wel dat er geen grote etensresten meer 

in zitten (spoelen is onnodig) en haal het deksel eraf (die mag bij 

het PMD).  

Dit mag echter niet in de glasbak: 

• Glazen of vensterglas: zij geven problemen bij het recycleren 

door hun verschillende smelttemperatuur 

• Alle soorten lampen: die moeten bij recyclagepunten 

Hoe zit het recyclageproces van glas in elkaar? 

1. Glas inzamelen en plakkers en zo verwijderen. 

2. Het glas wordt gebroken in kleine stukjes. 

3. Het wordt gesmolten. 
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4. Er worden nieuwe producten van gemaakt: glazen, bokalen, 

flessen, … 

Door gerecycleerd glas te gebruiken, besparen we dus niet alleen 

natuurlijke grondstoffen. De glasfabriek heeft tot 25 % minder 

energie nodig, en er is meer dan de helft minder soda nodig om 

het smeltpunt te verlagen. Daardoor stoten we minder CO2 uit. In 

België wordt 107,9 procent van het glas gerecycleerd (daar wordt 

ook glas uit het buitenland bijgerekend). 

Ziek plastiek 

Er zijn heel veel soorten plastiek, die je kort kan terugvinden in de 

onderstaande tabel. Ze worden aangeduid met een cijfer van 1 tot 

en met 7 in dit figuurtje:   

Nr. Soort Voorbeelden Hoe recycleren? 

1 PET Flessen, bakjes (doorzichtig) In PMD 

2 HDPE Flacons, flesdoppen en ander hard plastic In PMD 

3 PVC Buizen, regenjassen, bouwmaterialen In milieupark 

4 LDPE Folie, plastic zakjes, zakjes van sla In restafval (folie wordt in sommige 
bedrijven verzameld) 

5 PP Bloempotjes, botervlootjes, drinkflessen In PMD 

6 EPS Piepschuim, sommige eetbakjes (deze 
dingen kan je breken) 

Wit piepschuim wordt ingezameld, 
andere in restafval 

7 Andere Plastic babyflesjes, bordjes, lepels en 
messen 

In restafval 

 

Plastiek wordt op de volgende manier gerecycleerd: 

1. Het wordt gesorteerd. 

2. Het plastiek wordt gewassen en vermalen tot korrels. 

3. Verschillende technieken worden gebruikt om het te smelten 

en om te vormen tot nieuwe flessen, textielvezels, bakken, buizen, 

… 
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In België wordt momenteel 44,5 procent van het plastic 

verpakkingsafval gerecycleerd, en bij petflessen wordt bijna 83 

procent ingezameld en gerecycleerd. Plasticrecyclage vraagt wel 

veel energie. 

Jantje gaat dus zijn lege kaaszakjes en wegwerpbekertjes in de 

restafval moeten gooien, zijn lege colaflessen in de PMD. 

Helemaal metaal 

Metalen zoals staal en aluminium kunnen oneindig gerecycleerd 

worden, met heel weinig kwaliteitsverlies. Er is ook 85% minder 

energie nodig om staal te recycleren (95% voor aluminium) dan om 

het te produceren. 

De dagelijks gebruikte metalen (blikjes, deksels) mogen allemaal in 

de PMD, maar deze zaken niet: 

• Capri-sun achtige verpakkingen: deze bestaan uit een mix van 

materialen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden 

• Verpakkingen met gevaarlijke bestandsdelen, olie, 

brandstoffen, lijm, verf, … 

Ook kan je grote hoeveelheden van één soort materiaal (zoals in 

de bouwsector, of meubelen) binnenbrengen in het 

containerpark. 

Op deze manier worden metalen gerecycleerd: 

1. Het metaal wordt ingezameld. 

2. De verschillende metalen worden magnetisch gescheiden. 

3. Het wordt vermaald en gezuiverd zodat ze klaar zijn voor de 

oven. 
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4. Het metaal wordt hersmolten in grote ovens en bewerkt tot 

afgewerkte producten. 

Textielologie 

Vaak kan je echt wel kapotte kleren herstellen of er vodden van 

maken, en kleren in goede staat kan je naar de kringwinkel 

brengen of aan familie geven. Als je textiel echter niet meer 

bruikbaar is, kan je het deponeren in de textielcontainers (niet: 

vervuild of nat textiel, tapijten, elektrische dekens en matrassen). 

Samengestelde producten 

Vaak bestaan verpakkingen echter uit een combinatie van 

materialen. Als je ze los van elkaar kan trekken (zoals plastiek folie 

van schaaltjes), kan je ze wel nog in de juiste vuilnisbak smijten. 

Maar bijvoorbeeld chipszakken moeten in de restafval (sorry 

Jantje), want er is veel energie nodig om die laagjes te scheiden. 

Samengestelde producten vermijd je dus best. 

Een uitzondering zijn drankkartons, de brikken waar melk, room of 

soep bijvoorbeeld in komen. Die kunnen gewoon in de PMD. 

Organisch afval 

Zowat alle etensresten en tuinafval mogen in de GFT (dus niet 

enkel Groenten Fruit en Tuinafval!). Eierschalen, broodresten, 

koffiegruis, … mag er dus allemaal in.  

Gooi deze dingen wel niet in de groenbak: 

• Vloeistoffen en oliën 

• Theezakjes en koffiepads (er zit vaak plastic in) 

• Behandelde zaken (zoals keukenrol met inkt op of behandeld 

hout) 
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• Aarde, kattenbakvulling, stof uit de stofzuiger, as 

• Beenderen of schelpen 

Hoe wordt GFT-afval verwerkt? 

1. Het wordt ingezameld. 

2. Tijdens het verwerkingsproces wordt biogas geproduceerd, 

dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. 

3. Niet-composteerbaar materiaal wordt eruit gezeefd, zoals 

zandresten, steentjes en aarde. 

4. Het afval blijft twee weken rotten en ontdaan van 

onkruidzaden, ziektekiemen en schimmels. 

5. Daarna heb je biocompost om te gebruiken in de landbouw. 

 

Ziezo, hopelijk heb je weer wat bijgeleerd over recycleren. Het 

meeste hiervan komt van Fostplus en Ivago, dus meer informatie 

kan je daar vinden. 

Tot de volgende keer maar weer! 

Jullie Milieutje Emma 

 

 

Milieu reclame alert! 

Heb je nog wat stekjes staan van plantjes, of wil je wat nieuwe voor op 

je kot? Kom dan naar de Plantswap in de Ledeganck op 15 maart en 

ruil/koop plantjes met andere Geografen of Biologen, want organiseren 

dit samen met de GBK. 
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Dixits (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben zwanger, ik 

heb al heel mijn 

leven last van 

ochtendmisselijk-

heid. 

Gil 

 

Lore: Lennert is 

aant kakken 

Maud: cute  

Lennert: Cambisol? 

Das dun en zwak 

ontwikkeld 

Antoine draait zich 

om: wa is da daar 

over Glenn? 
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Interview met Lander 
Bral 

Dag Lander, wij kennen je als de 

assistent landmeten, maar wat doe je nu 

exact qua beroep?  

Naast mijn werk voor UGent ben ik 

zelfstandig landmeter. Ik voer als 

zelfstandige onder de naam MEET HET 

Evergem mijn activiteiten uit. 

 

In welke mooie Vlaamse gemeente woon 

je? En woon je daar alleen?  

Ik woon in Evergem. Als West-Vlaming 

(Leke, zoek maar eens op) ben ik zoals zovelen in Gent blijven plakken na 

mijn studies. Toen Laura en ik iets zochten om te kopen, zijn we in 

Evergem beland. Niet ver van Gent en toch wat meer ademruimte, die we 

ondertussen delen met onze 2 dochters Minne (8j) en Nena (5j). 

 

Wat is je favoriete kleur en favoriete sport?  

Blauw en lopen (trail, marathon, ...) & voetbal. 

 

Heb je hobby’s?  

Sporten, bier brouwen en proeven, kaas maken, lekker eten en drinken 

 

Welke series die je kan aanraden?  

Nena vindt Paw Patrol de max. 
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Zijn er reizen die nog op je bucketlist staan? 

Ijsland, Scandinavië (ook in de winter) 

 

Welke muziek luister je graag?  

Ergens blijven hangen in de Indierock van de nillies (Franz Ferdinand, 

Kaiser Chiefs, Interpol, Muse, ...) 

 

Je bent landmeter van opleiding, maar hoe lang ben je dat al en waarom 

heb je daarvoor gekozen?  

Ik ben afgestudeerd in 2007. Sinds 2010 werk ik, na een intermezzo aan 

de vakgroep, als landmeter. 2j bij een studiebureau, 6j voor Provincie 

Oost-Vlaanderen en nu 4,5j als zelfstandige. In het secundair volgde ik de 

opleiding Industriële wetenschappen (TSO, 8u wiskunde). Van daaruit 

word je nogal richting Industrieël ingenieur geleid. Landmeetkunde leek 

me toen de leukste afstudeerrichting binnen die opleiding. Per toeval 

ontdekte ik dat je dit ook aan UGent kan studeren. Zo kon ik me 

verdiepen in kaartjes maken, ipv vakken te studeren waar ik niet verder 

mee wilde (zoals elektronica). De keuze was snel gemaakt na de infodag, 

en ik heb het me nog geen dag beklaagd. 

 

Dit jaar vieren wij bij geografica ons lustrum. Jij zat in het verleden ook in 

het praesidium, welke functies voerde je uit?  

2 jaar webber, 1 jaar schachtentemmer en 1 jaar lustrum (25j Geografica) 

 

Welke activiteit waren het leukste als je student/ praesidiumlid was?  

Te veel om op te sommen, maar héél goeie herinneringen aan de vele 

fuiven in Tequila (heden Delta) in Stalhof, de cantussen in de Salamander, 

de café-avondjes in Boom Boom en natuurlijk Student Kick-Off. 
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Wat vond je het leukste aan praesidiumlid zijn?  

Dat je de appreciatie van je medestudenten wel voelde dat we onze tijd 

in de organisatie van de activiteiten staken 

 

Heb je leuke verhalen/ anekdotes van je studententijd en praesidiumtijd?  

Te veel om op te sommen, maar toch twee leuke verhalen.  

Vroeger hing er aan gebouw S8 een bord met de vermelding "Geologisch 

instituut". Dit deed ons geografenhart natuurlijk pijn. Gelukkig deed het 

GrAF iets aan dit onrecht. Het Geografisch ActieFront ontwaakte één keer 

per jaar, de nacht voor de introdag en zorgde er voor dat de S8 het 

"GeoGRAFisch instituut" werd. Na een tweetal succesvolle acties (2005 en 

2006) werden de letters definitief verwijderd in 2007, de missie was 

geslaagd. Enkele weken later werd er bij de voordoop een roze caravan 

die we "vonden" op de Sterre voor de S8 geplaatst, met als bijschrift: "het 

Geologisch Instituut is terug". 

 

De aflevering Dieren Des Doods van Neveneffecten werd grotendeels 

opgenomen in de S8. Voor ons figurantenwerk in de S8 kregen we naast 

elk 25 EUR, ook nog met Geografica een gratis vat van Woestijnvis. 

 

Is er een geografica activiteit dat voor jou terug zou mogen komen?  

La Chouffe-avond in Boom Boom. 

 

Wat wil je Geografica wensen voor zijn verjaardag?  

Dat Geografica ook nog de komende 40 jaar een warme kring mag blijven, 

waar vriendschap op de eerste plek komt en de studententradities er zijn 

om die vriendschappen te ondersteunen, maar geen doel op zich hoeven 

te zijn. 
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Heb je nog (grote) dromen in je leven?  

Ik ben al héél tevreden met de afgelopen 37 jaar, dus 't zou een droom 

zijn als't vervolg even goed is. 

 

Advies voor de mensen die dit lezen?  

Praesidiumlid worden (of lid worden van het organisatiecomité van 

Student Kick-Off) kan je gezondheid schaden, maar de positieve energie 

en de vriendschappen die je er voor terugkrijgt zijn onbeschrijfelijk. 

 

Wij willen Lander bedanken voor dit interview.  

 

 

 

 

  



50 
 

Vragenlijst Lustrum 
Voor onze verjaardag te vieren kijken we samen met enkele prominente 

figuren van Geografica en de vakgroep vakgroep geografie terug op de 

leukste activiteiten, herinneringen, … 
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 Leukste activiteit Eerste activiteit Laatste 
activiteit 

Noor, 
praeses 
2022-2023 
 

Geoweekend Introductiedag 
2019 xoxo 

Skireis risoullll 

Frank 
Witlox, 
vakgroep-
voorzitter 

 

De lustrumviering Geen idee, te lang 
geleden (of te kort 
geheugen)  

Wil ik niet 
meemaken 
(want zou 
betekenen 
einde 
Geografica?)n 

Timon, 
web 2022-
2023 
 

Praesidiumweekend Eeerstejaars 
Jumpsky 

Saltoavond 
Cornet 

Caroline 
Beckers 
pro-P.R. 
 

 

Oei oei, 
keuzestress!!! De 
geoweekends en 
praesidiumweekends 
zullen me alleszins 
altijd bijblijven. 

Bubble party (cava 
en een 
bellenblaasmachine 
in de Porters, meer 
heb je toch niet 
nodig voor een 
geslaagde avond!) 

Geoquiz een 
paar 
maanden 
geleden (jaja, 
als erelid kom 
je nog niet zo 
snel van mij af 

   ) 
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Leukste 
herinnering 

Verjaardag 
wens 
Geografica 

Baak of 
bol 

Rum of 
bier 

Sport, 
cultuur of 
feestvertier 

Teveel om uit 
te kiezen. 
Telkens anders 
en telkens mooi 

Dawe nog 
lange meugen 
meugen en 
goe kunnen 
kunnen 

Bol 
vaneigens 

RUM Alles 

Telkens 
opnieuw de 
ontvangst van 
de nieuwe 
lichting 
studenten met 
rondgang en 
straffe verhalen 

Doe zo verder!  Bier (Triple 
d’Anvers 

   ) 

Sport (bv 
golf) 

Kan niet kiezen, 
teveel om op te 
noemen 

Dat er nog 
gigantisch 
leuke jaren 
mogen volgen! 

Bol Bier Cultuur  

Gewoonweg 
iedereen die ik 
heb leren 
kennen en alle 
nieuwe 
vriendschappen 
<3 

Nog minstens 
40 jaar bij! 

Bol, duh Bier (liefst 
een 
fruitbiertje) 

Alle drie! 
Maar 
aangezien 
mijn 
conditie 
ergens 
onder nul is 
en ik typisch 
bij één van 
de laatsten 
eindig op de 
quiz, denk ik 
dat 
feestvertier 
meer mijn 
ding is :p 
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 Leukste activiteit Eerste activiteit Laatste 
activiteit 

Dries De 
Leeuw, 
prosenior 
 

 

Vriendjes & 
familiecantus 

Peter- en 
meteravond 

Lustrum-
cantus 

Klaas 
Broekaert, 
prosenior 

 

De cantussen! Introductiedag Er komt nooit 
een laatste 
activiteit, ik 
zal altijd 
blijven 
terugkomen! 

Jana 
Verdoodt, 
Lustrum 
2022-2023 

Ik vond de fluofuif 
(openingsfuif 2021) 
heel erg leuk! De 
dag erna was het 
wel wat minder… 
In het algemeen: 
Webje zijn in 2021-
2022, ik heb me 
enorm geamuseerd 
met onnozelheden 
maar tegelijk ook 
ernstige dingen in de 
wekelijkse infomails 
te verwerken. 

Ik vond de fluofuif 
(openingsfuif 2021) 
heel erg leuk! De 
dag erna was het 
wel wat minder… 
In het algemeen: 
Webje zijn in 2021-
2022, ik heb me 
enorm geamuseerd 
met onnozelheden 
maar tegelijk ook 
ernstige dingen in 
de wekelijkse 
infomails te 
verwerken. 

Nieuwjaars-
recpetie 
geografica, 
FK. Gratis 
cava en 
hapjes 
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Leukste herinnering Verjaardag 
wens 
Geografica 

Baak of bol Rum of 
bier 

Sport, 
cultuur of 
feestvertier 

praesidiumweekend 
2017-2018 

Veel nieuwe 
schachten 
die actief 
willen 
bijdragen 
aan onze 
prachtige 
kring in de 
komende 
jaren 

Bol Bier Feest-
vertier 

De vriendschap Nog veel 
mooie 
momenten: 
dit jaar, de 
komende 
vijf jaar en 
daarna! 

Baak! Bier! Cantus 

Zonder twijfel mijn 
doop. Ik was de 
oudste van de 
schachten en kende 
het toenmalige 
praesidium al goed, 
waardoor het enkel 
nog een toffere 
ervaring was 

Dat er nog 
vele jaren 
mogen 
volgen en 
we nooit 
met de 
geologen 
zullen 
fusioneren 

    

Ik ben als 
landmeter 
afgestudeerd, 
dus zal de 
landmeters 
hun eer maar 
verdedigen 
door de baak 
te kiezen! 
Ookal is de 
bol ook niet 
mis… 

Rum 

      

Feest-
vertier 



55 
 

Dixits (3) 
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Kalender 

 

Wo 22/2 Koerscantus 

Vrij 24/2 Galabal 

Zo 26/2 Escaperoom   

Ma 27/2 Lustrumquiz   

Di 28/2 Lustrumtasting  

Wo 1/3 Geosoccer  

Do 2/3 Pink party  

Do 9/3 Cantus 

Wo 15/3 Plantswap  

Do 16/3 Saltoavond 

Di 21/3 Shots en scheef 

24/03 – 
26/03 

Geoweekend 
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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! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


