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Editoriaalken

V

oor het tweede jaar op rij valt mij de eer te beurt om jullie
als eerste schriftelijk te verwelkomen op ons Galabal. Een
speciale gebeurtenis voor elke aanwezige, het visitekaartje
van elke studentenvereniging en dit jaar nog meer dan anders.
Dit jaar gaat het Galabal namelijk voor de eerste keer door in de
Sint-Pieters-abdij van Gent. Lang is erover beraadslaagd of we het Galabal wel dan niet op deze unieke locatie zouden laten doorgaan. Maar
omdat je natuurlijk maar één keer per jaar de kans krijgt als studentenvereniging om je te profileren en we onze leden dit jaar eens iets extra
speciaal wilden laten meemaken besloten we de stap te nemen.
En het resultaat mag er wezen. Een mooie zaal, gratis Leffereceptie (kwestie van de connectie met de abdij niet helemaal te verliezen), mooi (uitgedost) volk rondom u, swingende Swingpaleisdanseresjes ter uwer vertier en een lekker diner achter de kiezen (ervaring leert
mij dat dit boekje niet gelezen wordt voor het eten). Wat kan een mens
zich nog meer wensen?
Laat het bovenal een heugelijke en memorabele avond worden,
geniet van een goed glas, het gezellig gezelschap dat u al dan niet zelf
meegebracht heeft, leun lekker achterover of strek die stramme benen
op de dansvloer, doe gewoon waar u zin in heeft en zorg dat u vannacht in de auto (of op de fiets) huiswaarts kunt zeggen: “Volgend jaar
doen we dat zeker opnieuw!”. We zullen u even hartelijk als deze avond
verwelkomen.
toegenegen groeten van uw scriptor,

Tim
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Uit sympathie:

Immo De Roeck
Wenduine - Blankenberge vastgoedmakelaars sinds 1980


Verkoop en verhuur van vastgoed:
steeds wisselend aanbod en gevarieerde keuze



Vakantieverhuur:
grootste aanbod tussen Knokke en Oostende



Syndic:
beheer van gebouwen in mede-eigendom



Buitenlandse vastgoedinvesteringen:
Côte d‟Azur en Spanje

U bent altijd van harte welkom in
één van onze kantoren voor vrijblijvende informatie.
mvg,

Jos en Karine De Roeck

Kerkstraat 38
8420 Wenduine

A. Ruzettelaan 183, bus 80
8370 Blankenberge

Tel: 050/42.42.24
Fax: 050/42.92.62

Tel. verhuur: 050/42.43.10
Tel. verkoop: 050/42.58.98
Fax: 050/42.92.06
E-mail: blankenberge@era.be

E-mail: deroeck@era.be
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http://www.immoderoeck.be

Woordje van de praeses

W

elkom,

Neem nog maar een goede slok van uw net gratis
gekregen Leffe en bewonder even de mooie locatie van deze 10de editie
van het WINA-galabal. Inderdaad, er zijn dit jaar kosten, noch moeite
gespaard om deze avond onvergetelijk te maken! Maar de vele uren van
flyeren en afficheren, onderlinge vergaderingen, vergaderingen met
sponsors, uitnodigingen posten en andere liefdevolle inspanningen worden snel heuglijke herinneringen bij het lukken van deze allesbepalende
avond.
Maar laat me toch nog even in het verleden vertoeven en al mijn
praesidiumleden bedanken en feliciteren met het gedane werk, iedereen
heeft werkelijk zijn uiterste best gedaan op zijn eigen unieke manier. Dit
rijtje wordt langer dankzij een speciaal woordje van dank aan onze sponsors en andere sympathisanten. Ook Tony Daems, die de in het oog
springende affiches, flyers en uitnodigingen ontwierp, heeft Wina alweer
een dienst van grote waarde geleverd. Als afsluiter even de goede samenwerking met T&D ophemelen en de kous is af, alsook dit
„bedanktparagraafje‟.
Hier nu nog een lofrede over de studententijd, klaagzangen over
examenslagvelden, saaiheid-enquêtes van cursussen of andere dingen
neerpennen heeft totaal geen zin op een avond als deze. Sta me enkel
toe u nog eens in feeststemming te brengen door uw gedachten te fixeren op de mooie Swingpaleisdanseressen, de 4 gratis vaten leffe (merci
Interbrew, merci!), het hilarische optreden van Lieven Scheire, de feeërieke uitstraling van deze abdijkelders en al het andere waaraan alle
aanwezigen zullen terugdenken als een gevoel van heimwee naar 14
maart 2003 alweer door deze bevoorrechtte hoofdjes komt spoken.
Ik hoop het alvast van harte,

Bart
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HEMDEN EN DASSEN

Kortrijksesteenweg, 249 – 9000 Gent
Tel. 09/385.79.69

“Look sharp”
(ook op maat)
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WiNA’s Petercafé:

de Sjakosj
Studentencafé met unieke sfeer.
Geschikt voor optredens,
voorstellingen en activiteiten.

elke dinsdagavond:
WiNA CLUBAVOND
leden drinken aan 1.20 euro/cons.
week van de Sjakosj:
-

maandag 24/3: Cantus (ovb) én grote kwis
dinsdag 25/3: Vat GBK
woendag 26/3: Karaoke
donderdag 27/3: Vrij podium

Overpoortstraat 84
09/222 94 53
8

Menu

- Kirr Royal - Stoofpotje van Noordzee-vis -Varkenshaasje ’Fine Champagne’
en groentenkrans - Duo van Bavarois - Mokka -
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!!! Nieuwe Cantuszaal !!!

Den Exotic
vlakbij de Overpoort, naast de “2de zit”,
in het Stalhof (straatje naar de homes)
meer info te verkrijgen in café
“Het Hemelsbreed Verschil”
Stalhof 31-33

HET
HEMELSBREED
VERSCHIL
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Woordje van de feestpraesessen

B

este leden en andere vrienden,

We zijn hier weer verenigd op ons jaarlijks galabal. En dit
jaar is het wel een zeer speciale editie: Wina viert zijn 10-jarig bestaan, waarbij zeker een Champagnebar en Leffe-receptie horen.
Ook hebben we dit jaar voor een nieuwe en meer sfeervolle locatie gezorgd: de crypte van de Sint-Pietersabdij.
We beginnen met een optreden van Lieven Scheire,standup comedian en Winees. Vervolgens genieten jullie van een smakelijke royale maaltijd, waarna we erin vliegen met het galabal
zelf. Om toch nog van professionele dans te kunnen genieten,
krijgen we ook een bezoekje van de Swingpaleis-danseressen.
Deze avond is het gevolg van veel hard labeur en hierbij
danken we het Galabal comité, maar ook de rest van het praesidium, die zich stuk voor stuk ingezet hebben om deze avond
fantastisch te maken.
We hopen dan ook dat U vanavond met volle teugen geniet.

Free en Sofie
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Pain Presse
Koestraat 20
9000 Gent
Voor uw
bestellingen:
tel: 09/269.05.26
fax: 09/223.92.35
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Optiek Mathijs
Mageleinstraat 32
9000 Gent
tel: 09 225 36 46
fax: 09 225 36 46

Restaurant
DE GROTE BEER
Normaalschoolstraat 39
9000 GENT
13

Sponseroverzicht

Berjozka
Big Food
De Grote Beer
De Sjakosj
Delifrance
Den Biekorf
Den Exotic
E.C.B.C.
Era Immo De Roeck
Het Eethuisje
Huis Dierickx
Marimain
Natur<<L>>
Ongena Ph.
Optiek Geltmeyer
Optiek Mathijs
Pain Presse

30
32
13
8
19
35
10
22
4
37
19
26
36
36
6
13
12

Pepsi Pool
Picollo
Pi-Nuts
ProgressiveMedia.bvba
Q&V hemden en dassen
Reproduct
Sao Paolo
Savarin
Serlippens brood en banket
Snack Benoît
Snackfood Faxfood
Standing Videotheek
t Kofschip
t Leeuwke
t Stressparcourke
The Rambler
The Zone
Zonneschijn

15
35
26
16
7
39
12
30
16
24
29
24
15
22
6
19
32
29

Bedankt!
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Uit sympathie:

PEPSI POOL

‘t Kofschip
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Uit sympathie:
Prijzen per kopie:

1-19:
20-49:
50-99:
100-999:
1000-... :

€0.05
€0.04
€0.03
€0.028
€0.026

Brood en banket
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Sfeerfoto’s vorig jaar
onze “huiskomediant” van dienst:
“Lieven Scheire”

ook onze assistenten weten een lekker diner te appreciëren
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Sfeerfoto’s vorig jaar
Na het overweldigend succes van vorig jaar, ook dit jaar terug:

De SWINGPALEISDANSERESSEN!
Worden we ook dit jaar weer verrast op een onverwachte striptease?
Zal Klaartje eindelijk doen wat ze vorig jaar opzettelijk verzuimde?
Only time will tell...
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restaurant

The Rambler
kon. Maria Hendrikaplein 3
9000 Gent

Tel: 09/221.88.77

Serge & Andrea
bvba Peps

DELIFRANCE
Zwijnaardse Steenweg 5
9000 Gent
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Wina Praesidium 2002-2003

V

an links naar rechts: Peter, Henk, Steven, Frederick, Tom,
Bart, Kristof, Muriël, Liesbeth, Sofie, Klaartje, Ken.

Niet op de foto: Thomas VP, Jan, Thomas G, Thomas A en Tim.
(Herinnering voor volgend jaar: vroeger afspreken om die foto te trekken.)
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Overzicht functies
Praeses:
Vice-praeses:
Quaestor:
Scriptor:
Secretaris:
Schachtentemmer:
Cyberpraeses:
Pr-intern:
Pr-extern [1/2]:
Pr-extern [2/2]:
Feestpraeses [1/2]
Feestpraeses [2/2]:
Sport [1/2]:
Sport [2/2]:
Cultuurpraeses:
Cursusdienst [1/2]:
Cursusdienst [2/2]:

Bart “Bartje” Vermang
Klara “Klaartje” Goethals
Muriël Maebe
Tim De Roeck
Liesbeth van Raemdonck
Thomas Van Parys
Jan Hollez
Henk Norman
Steven Delrue
Thomas Geltmeyer
Frederick “Free” Staelens
Sofie Pollentier
Thomas “Julien” Abeel
Peter “Bouvier” De Bouvere
Kristof “Bossy” Boschman
Ken Decreus
Tom De Vlaeminck
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Café ’T Leeuwke
Zwijnaardsesteenweg 30
9000 GENT
Zaterdag en zondag gesloten
Klein zaaltje

E.C.B.C.
For all your China business
0499/14.86.40
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Sfeerfoto’s vorig jaar
Dansend lint-meisje: trage lenssluiter of aan „t dansen op speed?

En zoals altijd natuurlijk veel, veel volk...
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Prosenioren wnk en wina

S

ommigen zullen wel al gemerkt hebben dat dit GalabalStrakske nogal sterke gelijkenissen toont met de editie van
vorig jaar. Dingen zoals skireis, mensen die te laat zijn en
onvrijwilligers liggen aan de oorzaak hiervan. Doch onderstaande lijst van praesessen door de jaren heen is een erezaak en daarom zijn we maar al te blij om hen nogmaals te vermelden. Ziehier de lijst
van prosenioren van WNK (Wiskundige en Natuurkundige Kring) en WiNA (Wiskunde, Informatica en Natuurkunde, maar dat wist u natuurlijk
zelf ook wel):

1936-1937:
1942-1943:
1948-1949:
1949-1950:
1951-1952:
1952-1953:
1953-1954:
1954-1955:
1955-1956:
1956-1957:
1957-1958:
1958-1959:
1959-1960:
1959-1960:
1960-1961:
1961-1962:
1962-1963:
1962-1963:
1963-1964:
1964-1965:
1965-1966:
1966-1967:
1967-1968:
1968-1969:
1969-1970:
1970-1971:
1971-1972:
1972-1973:
1974-1975:
1975-1976:

Michel Van Eyck
Eduard Van Der Stappen
Fernand Smissaert
Marcel Neyts
Oscar Segaert
Freddy Broekx
Paul Nijns
Jef Turf
Jef Turf
Bob Cuypers
Robert Gekiere
Georges Van Praet
Erik Wattekamps
Georges Van Praet
Jan Wissaert
Jan Wissaert
André Baert
Louis Pelsers
Guido De Jongh
Stefaan De Schrijver
Johnny Vanhuysse
Paul Clauws
Johnny Vanhuysse
Wim De Craemer
Mark Bovijn
Mark Bovijn
Marc De Busschere
Gi Leclercq
Ronald De Wilde
Ronald De Wilde

1975-1976:
1976-1977:
1977-1978
1978-1979:
1979-1980:
1979-1980:
1980-1981:
1981-1982:
1982-1983:
1983-1984:
1983-1984:
1984-1985:
1985-1986:
1987-1988:
1988-1989:
1989-1990:
1990-1991:
1991-1992:
1992-1993:

Luc Dolleslaegers
Erwin De Ridder
Jean-Claude Villijn
Dirk De Jonghe
Dirk Taecke
Franky Dewulf
Dirk Taecke
Dirk Costens
Roxanne Standaert
Dirk Laurent
Dominiek Ramboer
Dirk Laurent
Serge Pattyn
Katrien David
Isabelle Van Lemmens
Isabelle Van Lemmens
Ludo Demeyer
Toon Van Hoecke
David Kestens

Prosenioren WiNA:
1993-1994:
1994-1995:
1995-1996:
1996-1997:
1997-1998:
1998-1999:
1999-2000:
2000-2001:
2001-2002:
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Maarten Laruelle
Mario Delanote
Gunter Geers
Nick Sabbe
Robbie De Sutter
Wannes Bellens
Olivier Priem
Pascal Lava
Klaartje Goethals

café “Marimain”
Walpoortstraat 17
9000 Gent
Tel: 09/225 96 18
Volks theatercafé (naast de Minardschouwburg). De naam is een samentrekking van Marie, die het café
openhield en haar man Romain de
Coninck, de Gentse volkshumorist.
Links van het terras staat een standbeeld van Romain De Coninck.
(http://www.cafeplan.be)

http://www.pi-nuts.be

Graaf Arnulfstraat 8
9000 Gent
Tel: 09/230.10.10
26

Handleiding tot een fatsoenlijk galabal

O

ok dit jaar kan ik enkel de eerste kanners verrassen met dit
stukje, daar zowat iedereen ide de laatste 3 jaar een galabal
van de WiNA heeft bijgewoond, het ondertussen bijna vanbuiten moet kennen. Maar goed, hopelijk is dit de aanzet tot een nieuw
origineel stukje dat iemand wil schrijven, anders verplicht ik na het gelabal en voor de ontgroening wel enkele schachten om iets te flikken.

D

aar het voor velen onder ons het eerste galabal is en voor
alle anderen nog steeds een raadsel is wat men in godsnaam moet doen om niet als hopeloos belachelijk te worden
beschouwd, wil ik u graag een helpende hand toereiken in
de vorm van het officieuze galabalwetboek. Indien u, mijn waarde lezer,
dit wetboek nauwkeurig opvolgt zal uw avond vlekkeloos verlopen en
zal u kunnen terugkijken op een onvergetelijk galabal. Alvast veel succes.

1) Gedragingen der man
Artikel 1: De kledij
Een geslaagde avond begint met de aangepaste kledij. Belangrijk daarbij is dat u zo weinig mogelijk opvalt. Laat dus die roze strik gerust in uw
nachtkastje achter, laat dat “gemakkelijk” zittend joggingpak voor wat
het is, en tracht vooral niet uw date op stang te jagen door u te vertonen
in exact hetzelfde galakleed als zijzelf. Een vleugje gematigdheid is dus
zeker op zijn plaats.
Artikel 2: De date
Belangrijk bij de entree op het galabal is dat u zich laat vergezellen door
een bevallige date. De keuze van de date is doorgaans het moeilijkst. U
kiest best iemand uit die niet begeerd is door de helft van de mannelijke
galapopulatie. Daarmee vermijdt u denigrerende voorvallen zoals: afgewezen worden, een middeleeuws duel moeten uitvechten om uw begeerde date te veroveren of moeten babysitten op de kinderen van haar
tweede man. Eens een passende date gekozen, dient u haar dit natuurlijk nog kenbaar te maken. Volgende zinsneden dienen vermeden te
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Handleiding tot een fatsoenlijk galabal
worden: “Eij wijfie, gaan we es lekker de keet op stelten gaan zetten?”,
“Amor, amor, mi amor, mi vergezellen @ galabal?”, “Oh neen, een
dood vogeltje, gaan we… naar „t galabal?” of “Hoeveel gade mij kosten
als ik u meepak naar „t galabal?”. Meer voor de hand liggend en lichtelijk charmanter is een lichte buiging door de knieën, terwijl u haar hand
ter hande neemt, met zoetgevooisde stem orerend: “Liefste en mooiste
jongedame (u tracht dit uiteraard zo geloofwaardig mogelijk te laten
klinken), u zou geen man ter wereld een groter plezier kunnen doen
dan mij, door mij te vergezellen naar het WiNA-galabal.” Daarbij zal zij
lichtblozend het door u verlangde antwoord ten tonele spreiden.
Artikel 3: Het Galabal
Ongeveer een half uur voor aanvang van het galabal komt u, gezeten
achter het stuur van de ouderlijke wagen (eigen wagen kan ook indien
u deze eens een grondige
poetsbeurt hebt gegeven),
aan ten huize van uw bekoorlijke metgezel voor deze avond. U belt éénmaal
aan en positioneert zich
voor de deur met beide
handen achter de rug.
Wanneer ze voor u de deur
openmaakt trekt u de ogen
op en zegt u kalm en zonder overdrijven: “Je ziet er
goed uit vanavond.”, niet
“Je ziet er stralend uit.” en
dergelijke, want dan gelooft
ze u toch niet. U geeft haar
een zoen op haar rechterwang en bezorgt haar liefst
nog een bloeiende roos.
Daarna babbelt u ongeveer
een kwartiertje over koetjes
en kalfjes, waarna u gezwind vertrekt richting gala-

28

29

30

Handleiding tot een fatsoenlijk galabal
bal. Bij aankomst neemt u haar jas aan en geeft die af aan de vestiaire.
Daarna neemt u haar linkerhand en gaat u binnen in de zaal. U begroet
de praesidiumleden alsof u ze al jaren kent en biedt ze iets te drinken
aan. Daarbij vergeet u uiteraard ook uw gezellin niet. Bij de openingsdans en de daarop volgende dansen gedraagt u zich volgens deze regels: u stelt zich voor de danspartner naar keuze (bij de openingsdans
liefst uw eigen date, kwestie van andere dan bovenstaande, maar toch
nog altijd denigrerende omstandigheden te vermijden), laat uw elleboog
een rechte hoek beschrijven en u roteert uw hand tweemaal rond de as
elleboog-pols, waarbij u bij de tweede rotatie een lichte buiging maakt
en uw hand in haar richting uitsteekt. Tijdens het dansen neemt u haar
vast tussen heup en borsthoogte, zonder uw handen “per ongeluk” te
laten zakken. Na de dans maakt u een gracieuze kniebuiging en geeft u
haar een droge handkus.
Artikel 4: Het einde en de Verleiding
Wanneer u beiden beslist om de prachtige avond te beëindigen, begroet u uiteraard nog eerst de praesidiumleden en vertelt u hen op
overtuigende wijze hoe geslaagd het galabal wel was, waarna u de
vestiaire weer opzoekt en uw date weer aankleedt. U babbelt buiten
nog een beetje na over de avond (en over hoe geslaagd het galabal
wel was) terwijl uw date het ondertussen spontaan koud zal beginnen
krijgen. Uw taak berust er nu in om haar vast te nemen, zoals op de
openingsdans, met dat verschil dat u haar op dit moment moet duidelijk
maken of u haar wil of niet. Dit gebeurt op volgende wijze: Indien u haar
ziet zitten wrijft u rustig in cirkelvormige bewegingen over haar rug, anders houdt u uw handen in rust. Zij zal u dan ook ten gepaste tijden late
merken of zij u wilt of niet. In beide gevallen kust u haar nog niet! U
begeeft zich naar de wagen en kruipt in volkomen nuchtere toestand
achter het stuur. Aan haar huis aangekomen, begeleidt u haar naar de
deur. Daar aangekomen neemt u haar vast op identieke wijze als voorheen en herhaalt u het fenomeen. Indien het voor u nu wel volkomen
duidelijk is dat ze u wilt mag u haar kussen, in het andere geval geeft u
haar een snelle kus op de mond en vertrekt u weer. In ieder geval gaat
u niet mee naar binnen, hoezeer ze u ook uitnodigt. [nvwEEdpEckEr:
tenzij ze natuurlijk heel erg aandringt en u wel zin heeft om wakker te blijven tot
het ochtendgloren…]
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Uit Sympathie:

Belegde broodjes
Lammerstraat
Tel: 09/224 32 20
Fax: 09/233 00 03
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Handleiding tot een fatsoenlijk galabal
2) Gedragingen der vrouw
Artikel 1: De kledij
Een geslaagde avond begint met de aangepaste kledij. Belangrijk hierbij is dat u zoveel mogelijk opvalt. Laat u zich dus maar van uw meest
extravagante kant zien, haal die roze strik maar boven! Indien uw partner zich in een galakleed identiek aan het uwe vertoont, maakt u hem
daar attent op.
Artikel 2: De date
U hebt in theorie geen keuze qua date, in praktijk echter des te meer: u
maakt uw keuze door eliminatie. Indien de jongeheer die u meevraagt
naar het galabal niet voldoet aan uw criteria, stuurt u hem op schalkse
wijze wandelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van volgende uitvluchten: “Oh, galabals interesseren mij eigenlijk niet zo.” of “Ik denk
dat ik dan juist last zal krijgen van mijn ebola-virus.” U kiest bij voorbaar
best niet voor de jongeman die door de helft van het vrouwelijk galapubliek begeerd wordt, daar het van
belang is dat de aanwezigheid van
een date dient om uw schoonheid te
accentueren en niet om direct jaloers nagekeken te worden door die
helft van de jonge vrouwen. Indien
een jongeman u komt vragen om
mee te gaan naar het galabal en zijn
zin begint met “Liefste en mooiste
jongedame, … “ dan is hij de man
voor u. U kijkt lichtjes verlegen naar
beneden, glimlacht en zegt “Ik zou
het niet willen missen en zeker niet
met jou erbij.”
Artikel 3: Het Galabal
Uw toilet dient ongeveer een half uur
voor aanvang van het bal in orde te
zijn. Dan zal het verlossende belsignaal weerklinken. Hij zal een opmer-
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Handleiding tot een fatsoenlijk galabal
king maken over uw verschijning, waarna u hem zegt dat hij er wel
knap uitziet in een kostuum. U ontvangt een kus op de rechterwang en
een bloeiende roos (let wel: reageer boos noch ontgoocheld indien dit
laatste item u niet gepresenteerd wordt). U babbelt nog even en vertrekt richting Galabal. Daar aangekomen gaat u samen binnen. U biedt
hem uw jas aan en hij zal u daar gaarne bij helpen. U neemt zijn rechterhand en gaat binnen. U laat hem even een babbeltje slaan met zijn
goede vrienden van het praesidium en luistert schijnbaar geïnteresseerd. Hij zal u ten gepaste tijde uiteraard ook een drankje aanbieden.
Indien u geen roos heeft gekregen eerder op de avond kunt u opteren
voor een glas champagne. Bij de openingsdans zal de man u na een
klein ritueeltje zijn rechterhand uitsteken. U zakt lichtjes door de knieën
en wipt weer op, terwijl u naar beneden kijkt, waarna u zijn hand vastneemt en u zich gezamenlijk richting dansvloer begeeft. Tijdens de
dans slaat u uw handen rond zijn nek en legt u, indien dit tot de fysische en anatomische mogelijkheden behoort, uw hoofd op zijn linkerschouder. Na het dansen reikt u hem uw hand en hij zal deze verblijden
met een droge handkus.
Artikel 4: Het einde en de Verleiding
Na het galabal praat u best nog een beetje na net buiten de zaal over
hoe geslaagd het galabal wel was. Maar na enkele minuutjes zult u een
spontane koude voelen opkomen. U meldt dit aan uw partner en hij zal
u vastnemen zoals in een dans. Nu is het van belang om hem duidelijk
te maken of je hem al dan niet wilt. Als je hem wil, leg dan je hoofd
schuin op zijn schouder, in het andere geval hou je je hoofd gewoon
recht. In ieder geval kust u hem niet om dit moment, dit gebeurt pas
later als je naar huis gebracht bent en hetzelfde ritueel zich herhaalt.
Daarna vraagt u hem binnen, en als het een charmante jongeheer betreft, zal hij u dat vriendelijk weigeren. [nvwEEdpEckEr: natuurlijk ook niet

overdreven aandringen tenzij u van plan bent om wakker te blijven tot het ochtendgloren…] Dit is uw zo lang begeerde man, hij is uw keuze. Hij zal

vertrekken met z‟n wagen en u kan nog even nadromen over de heerlijke avond.
Lichtelijk aangepast en herschreven stukje van
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Brecht

café “Den Biekorf”
Lieven De Winnestraat 2
9000 Gent
Tel: 0486/02.29.67
open iedere werkdag
vanaf 17u00 tot ...
Zaterdag gesloten
Zondag open vanaf 19u00 tot ...
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(09) 222 40 40

Koningin Elisabethlaan 140
9000 Gent
Tel.: 09 221 23 18

Ayurvedische gelaats– en lichaamsverzorging
Oosterse epilatie
Kunstnagels
Gepersonaliseerde make-up en opleiding
Natuurcosmetica voor gelaat en lichaam van

<< Onze missie bij Aveda is te zorgen voor de wereld waarin we
leven, van de producten die we maken tot de manier waarop we
iets teruggeven aan de samenleving. Bij Aveda streven we ernaar
een voorbeeld te stellen voor milieuleiderschap en verantwoordelijkheid, niet alleen in de wereld van de schoonheid, maar overal
36
in wereld. >>
Horst Rechelbacher, oprichter

Het Eethuisje (vroeger T’Hoekje)
Nieuwe uitbaters
Yzerlaan 25
9000 GENT
Tel : 09/223 61 00
STUDENTEN - ACTIE :
Op vertoon van uw studentenkaart geven wij u een klantenkaart :
10 Belegde broodjes betalen = 1 broodje + blikje frisdrank GRATIS
!!!! enkel op broodjes om mee te nemen !!!!

NIEUW NIEUW NIEUW
ALLES OM MEE TE NEMEN
Grote keuze aan snacks (crocques; pasta’s; ...)
Verse dagsoep
Verse dagschotels
Diverse salades en koude schotels
Grote keuze belegde broodjes
DIT ALLES KAN OOK WORDEN AFGEHAALD OP
BESTELLING !
Open van ma - vrij : 11u tot 22u en zat : 11u30 tot 15u00
Zon- en feestdagen gesloten.
Keuken doorlopend open

TOT BINNENKORT
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Ewel mersie, zie...

N

et zoals het galabal een jaarlijkse traditie is, is het ook
een traditie om in elk Strakske wat mensen te bedanken
en dat is deze keer niet anders, behalve dat ik ze bedank
voor het galabal en niet voor „t Strakske

De eersten die een bedankje verdienen zijn de mensen van het
Galabalcomité die vooral veel op café overlegd hebben, in den tijd dat de
Cantus nog een bekend begrip was onder de studenten en een thuis
voor velen. Dit jaar bestond het comité uit Free, Thomas G., Bart, Muriel,
Bossy en ikzelven.
Een niet te vergeten medewerker is Tony “Dante” Daems, die het
hele galabal-gebeuren vorm gegeven heeft door de prachtige affiche te
ontwerpen evenals de flyers en uitnodigingen die velen van jullie in hun
bus zullen gekregen hebben. Zonder hem zouden we ongelooflijk veel
moeite hebben moeten doen om zelf iets te fabriceren dat het eindresultaat ook maar benaderde.
Ook alle andere leden van het praesidium hebben dit jaar hun...
euh... laat ik maar zeggen “botten” afgedraaid om deze avond te doen
slagen. Buiten de shifts die altijd gedaan moeten worden is er dit jaar
extra aandacht besteed aan sponsors, meer dan ooit geplakt geweest
(liefst zoveel mogelijk over VTK, gnigni), geflyerd geweest, we zijn in de
lessen persoonlijke uitnodigingen gaan ronddelen, kortom, 9 kansen op
de 10 bent u hier door hen.
En ten slotte zijn er natuurlijk de vele gulle sponsors zonder wie
het hele gebeuren niet zou kunnen doorgegaan zijn. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun bijdrage aan ons galabal. Net zoals u trouwens, want
wat is een galabal zonder gasten. Zoals men wel eens pleegt te zeggen:
“u was een fijn publiek”. Slaapwel en hopelijk weer tot volgend jaar voor
een volgende maar moeilijk te overtreffen editie van het galabal.
uw scriptor,

Tim
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het WiNA-praesidium dankt u hartelijk voor uw bezoek aan
ons galabal en hoopt u volgend 40
jaar weer te mogen begroeten...

