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Editoriaal

Liefste S9-ganger en sympa-
thisanten,

Het is ons gelukt. We zijn
er opnieuw1 in geslaagd de
donkere periode te door-
staan. Nee, dan spreek
ik niet over de donkere en
korte dagen die de win-
ter2 ons geeft. Ik heb het
over die langdurige blokda-
gen die ons allen bijna twee
maanden geteisterd heeft!
Natuurlijk veronderstel ik
dat iedereen met glans ge-
slaagd is.

Maar genoeg over die exa-
mens. Ik hoop dat jullie al-
lemaal genoten hebben van
jullie weekje vakantie en al-
lemaal goed opgeladen zijn
voor een druk tweede se-
mester. Die rustperiode is
al weer eventjes voorbij. We
zijn namelijk al week vier!
Als we even terugblikken op
de eerste drie weken kun-
nen we zeggen dat deze toch
al goed gevuld waren3. De

komende weken zullen ook
zeker niet onderdoen!

Ons grootste vooruitzicht is
momenteel toch het galabal
samen met enkele andere
wetenschapskringen. Voor
wie nog geen tickets heeft
voor het feestje van het jaar,
haal ze zo snel mogelijk op
aan het cursuskot zodat jul-
lie dit zeker niet missen4!
Verder in dit Strakske staan
er ook enkele rubrieken met
tips and tricks voor het ga-
labal. Lees ze dus zeker
eens door. Voor de rest is dit
Strakse opnieuw gevuld met
serieuze maar ook enkele
minder serieuze rubrieken.
Samen met de kleurplaat en
een handvol puzzels, garan-
deer ik jullie genoeg tijdver-
drijf voor tijdens die saaie
lessen.

Uw Scriptor
Maxime Deforche

1Voor sommigen onder ons voor de eerste keer
2Kun je het wel winter noemen als het niet eens echt gesneeuwd heeft?

Dat kleine beetje vorige week noem ik geen sneeuw!
3Net zoals jullie maagjes op de frituur avond vorige week
4Ik zie jullie dus allemaal daar!
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Woordje van de praeses
Dag lieve, niet-lieve, mooie, brakke en lelijke wineesjes, en
Robin (en sympathisanten)

Na een paar maandjes zonder Strakske zijn we5 er weer!
Met een heleboel leuke activiteiten, gaande van rustige6

spelletjesavond tot een hevige 12-urencantus. Sommigen
zullen zich nog meer kunnen smijten7, anderen gaan het
iets serieuzer mogen aanvangen met hun studies. Maar
studies zonder ontspanning zijn ook niet aan te raden, dus
kom zeker nog je hoofd binnen steken. De kelder is er on-
dertussen ook beter aan toe, met een gloednieuwe wii en
een hypermodern beeldscherm.

Op tijd van schrijven zijn er ook al wat geslaagde activi-
teiten gepasseerd. De skireis was alweer een geslaagde
editie, dit jaar in het skigebied ’Les Orres’, een dikke aan-
rader voor volgende jaren, ook voor beginners8! Vervolgens
was er een stevige cocktailavond die, zoals elk jaar, voor
sommigen slechts een vage herinnering is. Hopelijk may
the force have been with them de dag erop. De vriendjes-
en familiecantus was ook mooi volboekt en zal bij enkele
vriendjes toch goed bijblijven.

Tenslotte was er nog een exclusief activiteitje voor 6 wi-
nezen, waaronder mezelf, die geld gelegd9 hebben op de
Wintermarkt der Wetenschappen. Professor Van Waeyen-
berghe en zijn assistent Jonathan Leliaert hebben ons aan-
genaam verrast met een bierproeving, waarvoor Jonathan
overigens een echte opleiding voor aan het volgen is, en
een kaasschotel. Wist je trouwens dat er een heel interes-
sant keuzevak is voor de masteropleiding fysica en ster-
renkunde? Volgens hen is dat zeker Nanomagnetisme! (te
volgen in semester 1 én semester 2)

Zie zo, dit is zowat mijn semester. Hopelijk zijn jullie talrijk

5lees: onze scriptor Maxime en andere dutsjes die een woordje moeten
schrijven

6alhoewel anderen dit anders zouden definiëren
7eventueel in de goot van de Overpoort
8Yarrik heeft zich alleszins goed geamuseerd
9lees: gesmeten
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aanwezig op onze komende activiteiten! Niet te missen zijn
zeker het galabal der wetenschappen (13/03) waarvoor tic-
kets verkrijgbaar zijn bij het praesidiuum, en WiNA dag II
(21/4), met legendarische BBQ! Inschrijven kan je al via
het evenement op de website.

Praeses out
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Verslagen
We zijn ondertussen al week 4 en zoals je zal kunnen lezen
heeft WiNA de voorbije weken zeker niet stilgezeten. Daar-
naast zal je ook kunnen lezen wat onze cultuur en feestjes
de eerstkomende weken gepland hebben. Als extraatje kan
je in deze editie ook een exclusief verslag lezen van de Ski-
reis met dank aan onze Quaestor.

Sport
IFK Basketbal 1/8ste ronde

Na op het IFT Basketbal te verliezen van VDK waren we ge-
brand om op het IFK revanche te nemen op hen. WiNA kon
rekenen op een vlotte start en scoorde vlot! VDK zat duide-
lijk niet direct in de match maar haalde de voorsprong in,
tussenstand aan de helft 17-17. Lang bleef de score gelijk
opgaand, maar VDK schoot naar het einde toe een aan-
tal clean shots en kwam zo 6 punten voor op WiNA. Maar
ons laatste offensief maakte het nog bitter spannend, onze
driepunter Thijs smeet op mooie wijze van ver binnen 33-
36. De laatste seconde mistte hij nipt zijn driepunter en
zo moesten we jammer genoeg vrede nemen met een 33-36
verlies. Maar een zeer mooie wedstrijd en prestatie van ons
basketbalteam!

IFK Minivoetbal 1/8ste ronde

Na een vlotte overwinning mocht ons eerste minivoetbal-
team het opnemen tegen Geologica. Al snel bleken we de
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betere voetballers te zijn en tikten we goed rond. De tegen-
standers probeerden vooral op de counter en geluksballe-
tjes te spelen. Na 1-0 voor te komen, konden de geologen
tweemaal scoren door slordige foutjes van ons en met het
geluk aan hun zijde. Ze kregen vervolgens ook nog een
schercorner die ze konden omzetten in een 3-1 terwijl wij
die van ons niet konden omzetten.10 Met een aantal mooie
goals kwamen we terug tot een 3-3 maar de scheidsrech-
ter kende een twijfelachtige penalty toe voor de geologen.
We raakten in ons slot offensief nog eens 3 maal de paal
en moesten vrede nemen met een 5-4 verlies als het betere
team.

IFK Voetbal kwartfinale

Twee dagen later mochten onze voetballers het opnieuw
proberen maar dan op het grote veld tegen Hermes. Op
voorhand was al duidelijk dat dit het sterkste team is waar
WiNA ooit mee gespeeld heeft en zij mochten strijden om
een plaats in de halve finale. De eerste helft voetbalde
WiNA heel sterk en creëerde een pak kansen terwijl Her-
mes vooral op de counter speelde. Met evenveel kansen de
eerste helft, kwam WiNA juist voor de rust achter door een
foute inschattig in de verdediging. De tweede helft waren
we op achtervolgen aangewezen waarin we kansen creëer-
den, enkel een geweldige keeper bij Hermes hield ons te-
gen van op gelijke hoogte te komen. Hermes begon meer
de bovenhand te nemen en maakte de 2-0 op de counter.
Ondanks de achterstand, ging WiNA er nog eens vol voor.
Door de hoge druk werden kansen weer gecreëerd en 5 mi-
nuten voor het einde scoorde Rik de 2-1. Een slot offensief
maakte het nog heel spannend maar de laatste seconde
kregen we de hamer op de kop met de 3-1. Ondanks het
verlies zat de sfeer er toch nog goed in en konden we te-
rugkijken op een zeer sterke match van onze voetballers!

10Je merkt de opstapelende frustraties al waarschijnlijk

9



Cultuur
Het culturele tweede semester is helaas nog niet van start
gegaan. Maar wees niet getreurd, in de komende weken
staan er alweer twee fantastische cultuuractiviteiten voor
jullie klaar!

Karaoke

Sta je bekend om je prachtige engelenstem of hou je er-
van om je kotgenoten te frustreren met luid gezang/gejank
in de douche? Kom dan zeker langs op dinsdag 10 maart
in de Canard Bizar. Hier krijg je de kans om je publiek/
fans/haters uit te breiden op onze jaarlijkse karaoke-avond.
Vanaf 21u zullen de microfoons aangaan en zullen de prach-
tige solo’s, romantische duets en de luide sextetten11 in
heel de Overpoort hoorbaar zijn. Kom dus zeker af, het zal
de moeite zijn!

Spelletjesavond

De nacht valt in Wakkerdam... Of liever Kolonisten van
Catan? Ik ga zeker niet de rest van mijn woordje laten
dichten of jullie komst op 18 maart verplichten. Maar
spelletjesavond is altijd fijn, het is een zeer leuk samen-
zijn. Kom dus allemaal zeker af op woensdag 18 maart
voor onze jaarlijkse spelletjesavond. Dit gaat door in S25,
waar we de hele avond gezellig samen spelletjes zullen spe-
len. Breng dus al je vriendjes en eventueel wat spelletjes
mee, en heb je geen vriendjes dan zal je er zeker maken
deze avond12. Tot dan!!

11Dat zijn liedjes met zes
12Tenzij je UNO speelt, dan zal je ze eerder kwijtgeraken
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Feest
Beste Winezen en sympathisanten,

Het zal jullie ook wel op-
gevallen zijn dat ook het
tweede semester goed
is ingezet. De eer-
ste week begon immers
al met onze onvergete-
lijke13 cocktailavond in
Star Wars thema. Me-
nig Winees genoot van
onze overheerlijke cock-
tails en dit was dan ook
het uitgelezen moment
om jullie geslaagde examens14 in stijl te vieren. Velen gin-
gen door tot in de vroege uurtjes, maar voor de vlijtige stu-
denten die zich dit semester voornamen wel eens woens-
dagochtend om 8u30 in de les te raken hadden we ook een
mocktail voorzien. De eindstand? Zo’n 70 liter aan cock-
tails werd in totaal gedegusteerd. Ik moet voor deze toffe
avond hier ook zeker Robin en Quentin bedanken. Zij heb-
ben immers voor een fantastische sfeer gezorgd en waren
prachtig uitgedost. May the force be with you en tot vol-
gend jaar!

Na die eerste weken
waar iedereen nog schaam-
teloos elke nacht in de
Overpoort terug te vin-
den is in plaats van bo-
ven hun cursussen te
hangen, zullen wij niet
de enige geweest zijn die
wat krap bij kas zaten.
In week drie deden we
dan ook een verwoede

poging om jullie magen te spijzen aan super-studentikoze
prijzen. Voor slechts C3 aten jullie heel de avond lang

13Of juist heel vergetelijke
14Natuurlijk waren jullie ook welkom om te bekomen van wat mindere

puntjes
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loempia’s en kipnuggets à volonté op ons Fantastisch Fri-
tuur Festijn. Dat moet gesmaakt hebben, want iets na 1
uur ‘s nachts worstelden enkelen nog moedig de allerlaat-
ste loempia’s naar binnen. Ook de dorstigen zijn die avond
gelaafd met een gratis vaatje gerstenat en zelfs onze hard-
to-please prosenior DavIT zei voldaan te zijn15.

Dus, waar kunnen jullie dit semester nog naar uitkijken?
Eerst en vooral hopen we dat jullie allemaal vrijdag 13
maart geblokkeerd hebben in jullie agenda’s voor hét beste
feest van het jaar. Tesamen met GBK, Geologica en Geo-
grafica belooft het galabal der Wetenschappen in 2020 een
topeditie te worden. Jullie zijn van harte welkom op de
receptie vanaf 21 uur en van 22u-5u beloven we non-stop
ambiance met live muziek en dj’s. Groter en ambitieuzer
dan vorige jaren gaat het dit jaar door in de ArtCube. Geen
nood voor zij die dat wat ver van hun kot vinden, want
een gratis busdienst brengt jullie veilig van de Heuvelpoort
naar daar en terug die avond. Waar wachten jullie dus op?
Verwittig jullie vrienden, zoek een date en koop vlug je tic-
kets zodat je deze magisch avond niet moet missen!

Veel tijd om te recupereren krijgen jullie daarna niet16.
Omdat wij ook goed beseffen we jullie na zo’n knaller snak-
ken naar meer, vieren we al de maandag erop de Nacht Der
Wetenschappen zodat jullie gestaag van het feesten kun-
nen afkicken. Naar jaarlijkse gewoonte maken we samen
met de andere wetenschappen de Porter weer onveilig en
ja, de die-hards kunnen dinsdag samen met ons bekomen
van enkele hoogdagen op de clubavond.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?
Xoxo, jullie feestjes
Wout & Basile

15Ondanks dat er geen mosterd was
16Wij ook niet hoor!
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Skireis
Het eerste semester zit erop maar ook de geweldige skireis
met de andere wetenschappen en VLAK is weer voorbij.
Zoals altijd hebben we met een hoop winezen genoten van
de sneeuw en van de toffe apres-ski’s!

De reis begon zoals gewoonlijk aan S1. Tegen 19u verza-
melden we om de bus op te stappen richting het prachtige
skigebied ‘Les Orres’ en 15 lange uren later kwamen we
aan17. De eerste dag is voor de meeste de langste dag. Het
is vooral wachten wachten wachten. In de late namiddag
konden we dan eindelijk onze kamers binnen en hadden
we tijd om ons goed te installeren!

Het zou natuurlijk geen skireis zijn als er de eerste avond
geen feestje werd gebouwd en zo geschiedde. Voor sommi-
gen eindigde het al op de kamer, anderen trokken dan weer
verder naar de ERC, een zaal die onder andere door Totally
helemaal was omgetoverd in een toffe uitgaansgelegenheid
(of hoe je dat ook noemt).

Zondag konden we dan eindelijk beginnen te skiën (al wa-
ren sommigen op zaterdag al begonnen)! Voor sommigen
onder ons was deze eerste dag vooral eentje van vallen en
opstaan. Zo heb ik bijna (per ongeluk) een polish donut
volmaakt. Naarmate de dag vorderde werd het wel meer
en meer bewolkt. Zeker op de top van de berg werd het
heel moeilijk om verder dan 10 meter te zien. Niet ideaal
natuurlijk maar wel een toffe uitdaging! Tijdens onze laat-
ste run daarentegen gebeurde er plots iets speciaals. We
kwamen net boven en ik moest nog snel even naar het toi-
let. Nu was er wel een klein probleem: de toiletten werd
net gekuist op dat moment. Ik vroeg in mijn beste Frans of
ik toch binnen mocht en de geweldig vriendelijke meneer
die aan het kuisen was gaf me toestemming! Toen ik ver-
volgens terug buiten kwam was het plots ook helemaal op-
geklaard! Ik denk nog steeds dat de kuisman stiekem een
tovenaar is ofzo. De laatste piste van die dag was dan ook
begrijpelijk echt geweldig en een prachtige afsluiter van de
eerste skidag.

17Behalve mijn chocolade. Die was gesmolten
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Net na het sluiten van de pistes werd het echter nog beter.
De apres-ski begon met een uur geweldige marginaliteit.
Het was fantastisch. Dat was het beste apres-ski-uur ooit.
Na nog een uurtje feesten werd het tijd om inkopen te doen
voor ons avondeten (en -drinken) en na een lekkere hap
amuseerden we ons nog tot ‘s avonds laat.

De volgende dag (en eigenlijk de rest van de dagen) ver-
beterde het weer enorm! Bijna elke dag zon! Voor de pis-
tes was dit soms slechter nieuws aangezien ze er daardoor
vrij ijzig bij kwamen te liggen. We geraakten er gelukkig
snel aan gewend en wisten goed bij welke stukken we ex-
tra moesten opletten.

Maandagavond was het ook tijd voor de skireiscantus! Deze
epische cantus deden we dit jaar met het GFK. Ik denk niet
dat er nog iemand nuchter was die avond, we hadden dan
ook redelijk wat vaten die op moesten op redelijk korte tijd.
Het is dan ook niet verbazend dat deze avond mij tegelijk
het meest en het minst is bijgebleven. Al denk ik dat deze
voor sommigen wel heel memorabel is18.

Jammergenoeg waren dins-
dag velen van onze ka-
mer (waaronder ikzelf)
helemaal uitgeteld door
de avond voordien, dus
mijn verjaardag heb ik
een pak passiever be-
leefd dan verwacht. Maar
ik kan niet klagen na
de epische maandag-
avond.

De dagen erna was
er elke avond wel een
feestje. Jammergenoeg
is het recuperatiever-
mogen van sommigen
onder ons (waaronder
weer ikzelf) niet meer zo groot en dus eindigde het vaker

18rip schild op kiel
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op de kamer zelf dan in de ERC. Deze avonden waren ech-
ter ook super gezellig dus er valt niet te klagen!

Maar aan alle mooie liedjes komt jammergenoeg een eind.
Zo ook aan deze skireis. Met veel mooie herinneringen
stapten we dan ook zaterdagmiddag op de bus richting
Gent en zegden we adieu tegen dit toffe skigebied. Weer
15 lange uren later19 kwamen we terug aan en zegden we
dus ook adieu en tot volgend jaar tegen de skireis!

19al werden deze opgeleukt door de roastsessie van Thibault, onze reis-
begeleider en prosenior van Geologica, in het whatsappgesprek van de
hele groep
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Kalender
Het eerste semester zit er ondertussen al volledig op. Maar
niet getreurd! Het tweede semester mag zeker niet onder-
doen en is daarom opnieuw rijkelijk gevuld met allerhande
activiteiten. Voor meer informatie kan je altijd de website
of onze Facebook checken.

Datum Activiteit Locatie
Di 3 mrt Clubavond CB

Woe 4 mrt WiNA gaat klimmen Blaarmeersen
Do 5 mrt David’s afscheidscan-

tus
CB

Ma 9 mrt Jobavond met Zeus,
VVN en PRIME

S9 - A3

Di 10 mrt
IFK E-sport Therminal
Karaoke CB

Do 12 mrt GBK Verbroederings-
cantus

CB

Vrij 13 mrt Galabal der Weten-
schappen

ArtCube

Ma 16 mrt
IFK Badminton GUSB
Nacht der Wetenschap-
pen

Porter House

Di 17 mrt Clubavond CB
Woe 18 mrt Spelletjesavond S25
Ma 23 mrt IFK Hockey GUSB
Di 24 mrt Foute Top 84 CB
Do 26 mrt Bierbowling Overpoort Bowl
Ma 30 mrt Fifa 20 toernooi S9
Di 31 mrt Clubavond CB

Woe 1 apr Sporttoernooi der We-
tenschappen

Grasveld S9

Vrij 3 apr Verbroederingscantus
der Winezen

Antwerpen

Di 14 apr WiNA’s Wacky Week-
end

Weert

Zo 19 apr Cantus der Weten-
schappen

CB
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Kortrijksesteenweg 124, 9000 Gent

Time Out
Voskenslaan 53, 9000 Gent
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Nog geen date voor het galabal?
Geen date voor het galabal? Geen nood! Het galabal loopt
vol met singles. Wie weet kan je met volgende openings-
zinnen toch nog een date ter plekke fixen20. De openings-
zinnen zijn opgedeeld in twee categoriën. De ontschuldige
en de iets gedurfdere openingszinnen. Veel succes!

Ontschuldige openingszinnen
Ook wel de melige openingszinnen genoemd.

• Als mijn eerste openingszin niet werkt, krijg ik dan
nog een kans?

• Zie je die jongen daar? Hij wil weten wat jij van mij
vindt.

• Mag ik je foto, dan weet sinterklaas precies wat hij
me moet geven.

• Er moet iets aan de hand zijn met mijn ogen want ik
kan ze niet van je afhouden.

• Ken ik jou niet van volgende week vrijdag?

• Deed het pijn, toen je uit de hemel kwam vallen.

• Ik hou eigenlijk niet van regen, maar voor een spetter
zoals jij maak ik een uitzondering.

• Is het nou zo warm hier binnen of ben jij dat?

• Ik ben een telefoonboek aan het schrijven, mag ik je
nummer?

• Je zal wel moe zijn, nadat je al die tijd in mijn dromen
hebt rondgelopen.

• Geloof jij in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog
eens langs lopen?

20Succes wordt niet gegarandeerd. De scriptor is daarbij ook niet ver-
antwoordelijk voor eventuele boze of gedegouteerde reacties.
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Gedurfde openingszinnen
Voor zij die iets zelfzekerder zijn21.

• Ik weet dat je me wilt dus kom maar op.

• Ik voel me niet zo goed, kan je me naar je huis bren-
gen?

• Weet jij hoe onweerstaanbaar mijn lichaam is?

• Kan ik je iets aanbieden, een pintje, mijn lichaam...?

• Hoi Ik ben Tarzan. Wil jij aan mijn liaan slingeren?

• Zullen we een seksrelatie beginnen?

• Ik heet Francis. Zo weet je straks wat je moet schreeu-
wen als je klaarkomt.

• Als jou linkerbeen nou Kerstmis was en je rechter-
been was Pasen, mag ik dan tussen de vakanties door
wat tijd bij je doorbrengen?

• Men zegt dat kussen de taal van de liefde is. Zin in
een kleine conversatie?

• Die jurk staat je niet echt, trek maar uit.

• Sorry, je moeder heeft net gebeld. Ze kan je niet afha-
len, maar ze heeft mij gevraagd je naar huis te bren-
gen!

• Hoi ik ben Piet, van 10 tot 20 cm. in 3,6 seconden...

21Use at own risk!
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IAESTE
Gegroet WiNa’s! Het nieuwe semester is aangebroken, de
examens zijn achter de rug en in tegenstelling tot wat de
voorbije weken te merken viel, is de lente op komst! In
deze editie van ‘t Strakske nodigen we jullie graag uit op
onze jaarlijkse quiz die naar goeie gewoonte plaatsvindt
op de Coupure: op 24 maart palmen we de feestzaal daar
weer in. Daarnaast nodigen we jullie graag uit op onze
infoavond voor nieuwe leden op 30 maart, hierover verder
meer!

IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience (IAESTE) is een organisatie die
wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks
vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschaps-
richtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werk-
ervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen
mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig
onder te dompelen in een andere cultuur en is dus meteen
ook een prachtige levenservaring.

Jouw IAESTE-stage?

Florian Vermeersch - Austria

Nadat we meerdere ver-
halen gedeeld hebben in
de vorige edities van ’t
Strakske, heb je mis-
schien zelf ook wel de
smaak te pakken gekre-
gen? Wil jij je komende
zomer ook in een onver-
getelijk avontuur stor-
ten? Dit is je kans! De
eerste applicatieronde is
ondertussen al achter
de rug. Maar niet ge-
treurd, naar goeie gewoonte zijn er meerdere applicatie-
rondes, alle informatie over hoe je alsnog aan een stage
in het buitenland kan geraken, kan je gemakkelijk terug-
vinden op https://iaeste.be/students/annual-procedure/.
Lees zeker ook de ‘year-round-procedure’ eens door, aan-
gezien hier ook mogelijkheden te vinden zijn! Alle vragen
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kan je richten aan iaeste.outgoing@vtk.ugent.be.

Infoavond voor nieuwe leden
IAESTE is op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden! Jullie
kennen IAESTE ondertussen als ‘de vereniging die inter-
nationale stages regelt’. Maar we zijn veel, echt veel meer
dan louter dat. Lijkt het jou wel interessant om je waar-
devolle soft-skills te verbeteren, deel uit te maken van een
hechte groep toegewijde vrienden, op buitenlandse confe-
renties te gaan, je sociaal netwerk over heel de wereld uit
te breiden of om gewoon naast je studies een toewijding te
hebben waar je enorm veel voldoening en plezier voor terug
krijgt? Kom dan zeker naar ons evenement op 30 maart.
Alle praktische details in verband met het evenement ko-
men binnenkort online op onze Facebookpagina. Wat wel
al zeker is, is dat drank en spijs door ons voorzien wordt
en dat jij met je aanwezigheid mogelijks je ganse studen-
tenleven een gigantische boost geeft. Met IAESTE wordt de
wereld jouw speeltuin!

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en dead-
lines?

• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’

• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te
sturen naar iaeste@vtk.ugent.be

• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op
de website www.iaeste.be
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Woordje van de schachtentemmer
Gegroet Winezen, domme schachten en andere fervente le-
zers

Het startsignaal om het tweede semester in te zetten, is
reeds afgegaan. De lessen zijn terug begonnen, maar ook
de feestjes zijn weer van de partij. Aangezien het alweer
eventjes geleden is dat jullie mijn woordje hebben kunnen
lezen, keren we eerst terug naar het vorige semester.

De laatste weken van het eerste semester hebben we in
volle glorie kunnen afsluiten met twee geweldige activitei-
ten. Eerst en vooral was er de Guidorolling waar het doop-
comité samen met de schachten de bonnen uit de Guid-
ogids nuttigde. Nadat iedereen zorgvuldig zijn drinking
buddy uitgekozen had22, werden de flessen cava al dan
niet gedeeld en het werd snel duidelijk dat een groot aan-
tal van de bonnen voor sommigen overbodig zou worden23.
Er hing ook heel wat romantiek in de lucht, dit heeft het
doopcomité meermaals positief bevestigd. De avond ein-
digde voor mij met Quentin die ’vlammetjuuus’ riep en de
Deli binnen rende. Zeker voor herhaling vatbaar!

De activiteit waarmee elk jaar het eerste semester afgeslo-
ten wordt, is natuurlijk de Massacantus! De burgemeester
en Van Leemhuyzen hadden jammer genoeg niet goed door
wat een Io Vivat inhield dus iedereen begon al goed te zui-
pen. Ook ’blijven zitten in het eerste deel’ is maar een heel
klein beetje mislukt? Zoals altijd, veel volk, veel bier, veel
plezier24. Shoutout naar Yeedtse die een poging deed om
bierkoning van Gent te worden25.

Klein intermezzo: Geen gratis vat voor de schachten, ho-
pelijk zijn jullie examens in juni beter.

En nu juplaaa, het tweede semester, ondertussen al week
3 bij het schrijven. We begonnen er direct aan met de
vriendjes- en familiecantus. Amai, hoe zalig was die? Over-

22Gerry, u the best
23Zo vond Luc een comfortabel bankje aan de Yucca.
24Ik vond Rodenbach verdacht veel lekkerder dan dat ik me herinnerde.
25Nog een beetje oefenen en je komt er wel!
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volle zaal met overenthousiaste vriendjes en familie. Mijl-
paal van de avond was toch wel mijn mama die voor het
eerst in haar leven een glas ad fundum trok. Ook dikke
merci aan de zeven schachtjes die de hele avond bier moesten
schenken, hopelijk hebben jullie er toch goed van geno-
ten26. Leer in het vervolg wel tellen in het Frans of in het
algemeen want jullie stelden me toch wel vaak teleur met
de paginanummers27.

Een afgelopen zondag hadden de schachten ook het inge-
nieuze idee om een ’spicy schachtencantus’ te geven. Com-
militones worden schachten en schachten worden commi-
litones. Enkele dappere schachten namen het op zich om
de rol van praeses en temmer in te vullen en probeerden
de boel onder controle te houden. Met voldoende gekrijs28,
lukte dat nog altijd niet. Ik kan wel zeggen in naam van
beide kanten, dat iedereen zich goed geamuseerd heeft en
dat Kevin iets moet doen aan zijn plafond.

In week drie staat er nog de 12 urencantus in het verschiet.
Wie de heldhaftige dames en heren zijn die de volle 12 uur
trotseren, kan je een volgende keer lezen in mijn woordje.

Dikke kus
Tjeppa

26Wero zeker, die had ogen tekort bij haar eerste pappenheimer.
27Hoewel het ook vaak Mayon haar schuld was ;)
28en eventueel wat gehoorschade
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WiNA Gaming
Je hebt er misschien ergens al iets over gehoord, maar la-
ten we het nu eens officieel aankondigen. De WiNA Gaming
is online! Maar wat houdt dit nu concreet in? We merkten
dat er in de WiNA richtingen heel wat gamers zitten. Voor
die mensen willen we graag ook iets doen. Het hoeft niet
altijd over drinken en feesten te gaan. Via de WiNA Ga-
ming willen we proberen al die gamers samen te brengen.
Dit doen we door het organiseren van online tornooien en
competities, maar ook LAN tornooien in S9. Verder willen
we servers opstarten, zoals bijvoorbeeld de WiNA Minecraft
Server, waar jullie allemaal samen kunnen spelen, en dat
volledig gratis uiteraard.

Games
De WiNA Gaming bestaat uit twee delen. Enerzijds starten
we met het oprichten van communities rond een aantal
bekende spellen. We hebben momenteel al Minecraft en
League of Legends. We hopen daar snel ook nog Facto-
rio en CS:GO aan toe te voegen. Indien je zelf nog met
een groep vrienden een bepaalde game speelt, kan je die
altijd aanvragen door een mailtje te sturen29. Anderzijds
willen we ook graag een gevarieerd aanbod aan browser-
games voorzien. Een aantal staan momenteel al online op
onze website30. Binnenkort zullen er nog meerdere volgen
en komt er een highscore systeem.

Evenementen
We zullen ook op regelmatige basis evenementen organi-
seren, specifiek voor de gamers. Deze zijn steeds gratis
voor alle WiNA-leden31. Sommige vinden gewoon online
plaats over het internet, andere vinden dan weer plaats in
S9. Hieronder een aantal evenementen die er zitten aan te
komen en waar je nu kan voor inschrijven. Meer evene-
menten zijn te vinden op de website.

WiNA League

Speel online mee in deze gloednieuwe competitie op League
of Legends. Elk weekend speel je 1 match tegen een andere

29gaming@wina-gent.be
30gaming.wina-gent.be
31Meestal zullen deze ook open zijn voor niet-leden.
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speler. De speler met de meeste wins op het einde van de
league, wint de competitie! Schrijf je nu in. In het weekend
van zaterdag 7 maart worden de eerste matchen gespeeld!
Inschrijven kan gemakkelijk online via de site.

IFK E-Sports

Op dinsdag 10 maart in de therminal nemen studenten
het tegen elkaar op tijdens het IFK E-sport! Klassiekers als
Fifa en LOL zullen van de partij zijn maar dit jaar ook op
het programma Mario Kart & Just Dance! De games wor-
den allemaal gespeeld in 1v1. Elke student in een WiNA
richting kan deelnemen en strijden voor onze richting! In-
dien interesse stuur een berichtje naar jullie sportje, Bou-
chez Quentin.

Fifa 20 Tornooi

Op maandag 30 maart is er dan nog de eerste editie van
het officiële WiNA’s Fifa tornooi. Kom gezellig in S9 mee
strijden voor de titel. We spelen 2v2 matchkes in poules
en daarna in afvalschema. Schrijf je team snel in door
een bericht te sturen naar onze Vice, Robin Vande Vyver of
stuur een mailtje naar gaming.wina-gent.be.

Hopelijk mogen we jullie verwelkomen online of op één van
onze evenementen.

De WiNA Gaming is momenteel nog een proefproject. Feed-
back is altijd welkom!
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Zwijnaardsesteenweg 15, 9000 Gent

Kortrijksesteenweg 171, 9000 Gent
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Er was eens...
Naast haar taak als temmer uitvoeren, schrijft onze Tippi
ook graag sprookjes.

L ang, lang, zeer lang geleden, in een ver, ver, zeer ver
koninkrijk WiNA genaamd, leefde er een jongeman Tavit.
Tavit was breed en sterk, maar jammer genoeg niet één
van de knapsten. Hij werd gevreesd door velen in het ko-
ninkrijk door zijn bulderende stem en groot postuur. Dat
vond Tavit helemaal niet erg. Hij leefde gelukkig en alleen
in zijn kelder, waar hij zichzelf ongestoord kon tergen met
luide boeren en stinkende scheten.

Op een dag besloot de koningin van
WiNA, koningin Mayon, alle brakkers
te verbannen naar de kelder. Ze vond
namelijk dat de brakkers het imago
van WiNA verpestten en ze was bang
dat rijke handelaars niet meer naar
haar koninkrijk zouden komen. Deze
waren in de ogen van de koningin no-
dig, want ze had geld nodig voor het allergrootste feest aller
tijden.

Meer en meer brakkers stroomden binnen in de kelder van
Tavit. Dit vond Tavit in het begin niet erg. Hij was blij met
wat gezelschap en ze waren bijna even brak als hem. Maar
woord deed snel de ronde onder de Winezen dat die kelder
eigenlijk best leuk en gezellig was. Meer en meer brakkers,
maar ook minder grote brakkers vonden hun plek in de
kelder. Best leuk, dacht Tavit, tot op het moment dat ze
commentaar begonnen te geven. ’Tavit, heb jij nu alweer
een scheet gelaten?’ ’Tavit, stop toch eens met boeren!’
’Tavit, moet jij nu alles vuil maken, er is net gepoetst!’ ’Wat
stinkt hier zo? Ah, waarschijnlijk Tavit zijn voeten.’ Tavit
dit, Tavit dat. Tavit was het beu. Hij probeerde met zijn
bulderende stem iedereen weg te jagen, maar hij kreeg al-
leen maar meer gezaag over zijn hoofd: ’Tavit, stop toch
eens met zo te roepen, Tavit!’ Ook de kleinere Winezen
verpulveren door zijn groot postuur hielp niet. Ze konden
namelijk met moeite happen naar lucht dus veel konden
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ze niet zeggen. Er zat maar één ding op, koningin Mayon
overtuigen dat ze haar stomme brakkers ergens anders
moest plaatsen, zodat hij de kelder weer helemaal alleen
voor zich had. Hij droomde al van het moment dat hij zich
weer kon vergassen met zijn eigen scheetgeur.

Ondertussen in het paleis van koningin Mayon hing er een
sfeer van spanning. Ze wilde namelijk haar status beves-
tigen door haar koninkrijk uit te breiden, maar daarvoor
moest ze natuurlijk trouwen met een single koning, want
een strijder was ze niet. ’Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste koning van het land?’ vroeg koningin
Mayon hopeloos aan haar magische spiegel. De spiegel
had drie kandidaten voor haar in petto. De eerste was ko-
ning Semile Egers. Semile Egers was al een iets oudere
koning, maar zijn looks waren zeker niet vergaan met de
tijd. Hij was heerser van het koninkrijk Thesis. De magi-
sche spiegel wist te vertellen dat koning Semile Egers wat
moeite had met het besturen van het koninkrijk. Het had
hem enkele jaren genomen om alles onder controle te krij-
gen. ’Een afknapper, zei Mayon, ik wil iemand die sterk
in zijn schoenen staat!’. De volgende koning die de magi-
sche spiegel toonde, was koning Jommeke Steyaert. Ko-
ning Jommeke heerste over het koninkrijk Gratis Vaten.
Deze koning had looks waar Mayon wel op zou kunnen val-
len, ze zag haarzelf al in zijn armen in slaap vallen. Jam-
mer genoeg bleek het dat deze koning een gat in zijn hand
had. Elke week werd er een groot feest gehouden met veel
gratis drank en dan was het grabbelen naar munten om
de rest van de week te overleven. Dat kon koningin Mayon
natuurlijk niet toestaan. Wilde ze haar grootste feest aller
tijden kunnen geven, dan moest ze op alles zoveel mogelijk
besparen! ’Volgende!’ riep ze met afgunst in haar stem.
De laatste koning was koning Tobin. ’Tobin, die naam al-
leen al,’ zei Mayon dromerig. Koning Tobin beschikte over
het koninkrijk Herexamens, een groot stuk van het land
met een kapitaal met vele nulletjes. Dat klonk Mayon als
muziek in de oren! ’Dat is hem! Die wil ik!’ De magi-
sche spiegel vertelde haar dat koning Tobin in een kleine,
kleine, zeer kleine kelder zat, bewaakt door een enge, enge,
zeer enge draak. ’Geen probleem, zei Mayon enthousiast,
ik vind daar wel iets op!’ De magische spiegel wilde haar

28



nog voor iets waarschuwen, maar daar had de koningin
geen gehoor meer naar. Ze was al druk in de weer met het
bekijken van trouwjurken.

Onderweg naar het paleis van koningin Mayon, was Ta-
vit zich goed aan het amuseren met het doen verschieten
van meerdere Winezen. Hij plofte zich neer op onwetende
KMO’ers en plaatste duizenden spinnen in de buurt van
gekke Polen. Hij bulderde van het lachen als hij ze hoorde
krijsen van angst op een kilometer afstand. ’Ben jij altijd
zo’n bullebak?’ vroeg een onbekende stem aan Tavit. Ta-
vit draaide zich om en voor hem stond een menstruerend
wijf zagerig naar hem te kijken. ’Ja, bol hem nu maar af’,
zei Tavit. ’Nee, ik wil mee op avontuur, ik heb zelfs cara
meegebracht, trut!’ zei menstruerend wijf opnieuw zagerig.
Tavit kon wel genieten van een blikje lauwe cara, dus hij
liet menstruerend wijf meegaan. Al snel kwam Tavit tot de
conclusie dat dit misschien niet het beste idee was, men-
struerend wijf was namelijk een onstopbare kettingzaag.
Alleen maar klagen over cultuur, cultuur en nog eens cul-
tuur. Ik laat scheten op cultuur dacht Tavit, maar hij liet
menstruerend wijf zijn gang gaan, want ja, cara.

Eénmaal aangekomen in het paleis van
koningin Mayon, deed Tavit zijn be-
klag. ’Ja maarja, allemaal goed en wel,
maar waar steek ik die brakkers dan?’
zei Mayon ontzet. Allen dachten ze diep
na, tot menstruerend wijf met een on-
prettig idee kwam. ’Wat nu, als we ze 3
keer per jaar, 2 maanden laten afzien

in hun eigen huis en ze cultuur en wetenschap en andere
levenslessen moeten leren?!’ Koningin Mayon vond dit een
geweldig plan, want zo hoopte ze die brakkers nog wat din-
gen bij te brengen. ’Voor mij goed, maar op één enkele
voorwaarde, dat jullie mijn droomkoning Tobin redden van
de enge, enge, zeer enge draak Dora!’

En zo het geschiedde, Tavit samen met menstruerend wijf
en cara, vertrokken op pad, een gevaarlijk pad met een
enge, enge, zeer enge draak die op hun te wachten stond.
Wordt vervolgd...

29



Teach For Belgium
Een master wiskunde, wat nu?

Het onderwijs was misschien niet mijn eerste keuze, maar
ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze voor
Teach for Belgium. Na het behalen van mijn master Wis-
kunde aan de universiteit van Antwerpen in 2016 werkte ik
als softwareontwikkelaar. Mijn plannen veranderden toen
ik Teach for Belgium leerde kennen. In september 2017
startte ik in het Leiderschapsontwikkelingsprogramma van
Teach for Belgium en ik behaalde ondertussen ook mijn le-
rarendiploma.

De keuze voor Teach for Belgium was snel gemaakt. Zo-
wel de inzet op het ontwikkelen van mijn soft skills als
de persoonlijke en concrete begeleiding bij het lesgeven
zijn enkele van de mooie diensten die Teach for Belgium
te bieden heeft. Al bij mijn eerste bezoek aan de website
en gesprekken met de recruiters was ik aangenaam ver-
rast door de ambitie die Teach for Belgium aan de dag legt.
Zowel voor zichzelf als voor de leerkrachten die deelnemen
aan het programma durft Teach for Belgium veeleisend te
zijn en ambitieuze doelen te zetten.

Nikolaj, Master in de wiskunde, Alumni van het Teach for
Begiumprogramma en nu data-analyst bij AHOVOKS
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Boost je vaardigheden
Het “leerkracht-zijn” is voor mij de voldoening die je krijgt
wanneer je iemand iets bijleert en een belangrijke bijdrage
levert aan de samenleving en aan de groei van leerlingen.
De coaching van Teach for Belgium heeft ervoor gezorgd
dat ik de sociale vaardigheden die bij het lerarenberoep
horen, enorm heb kunnen ontwikkelen. Dankzij het leer-
proces van Teach for Belgium heb ik in korte tijd geleerd
om een constructieve werkrelatie op te bouwen met leerlin-
gen en collega’s, doelgericht te communiceren en menings-
verschillen niet uit de weg te gaan maar te benoemen en
naar een manier te zoeken om er mee om te gaan.

Ik ben nu geen leerkracht meer,
maar ik heb het onderwijs ook
niet losgelaten. Momenteel werk
ik als data-analist/ beleidsmede-
werker bij AHOVOKS, één van de
agentschappen van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vor-
ming. Ik ben als Alumni van
het programma nog steeds be-
trokken bij Teach for Belgium.
Mijn droom is om een onderwijs-
systeem te zien waarbij wordt in-
gezet op zelfkennis. Ik denk dat

er nu enorme hoeveelheden talent verloren gaan omdat
jongeren (en volwassenen) door omstandigheden nooit de
vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die aansluiten
bij hun talenten. Daarom moeten we ons blijven inzetten
voor meer gelijke kansen!

Ook geïnteresseerd in het
Teach for Belgiumprogramma?
Onze volgende selectiedagen zijn
25 & 28 maart, dus wacht niet
langer om te solliciteren, want de
plaatsen zijn beperkt! Scan de
QR-code om meer te weten te ko-
men en je te registreren!
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Studentenvertegenwoordigers 2020
stu · ver (de; m, v; meervoud: stuvers)

1. Studentenvertegenwoordiger

2. Student die door middel van zijn of haar engagement
strijdt voor een betere universiteit en maatschappij.

Bovenstaande definitie van
het illustere wezen ‘stuver’
kan ook over jou gaan. Stu-
vers zetten zich dag in dag uit
in voor allerlei zaken die aan
deze universiteit debat opwek-
ken of beter kunnen. De
afgelopen jaren hebben stu-
vers zich ingezet voor een
betere wereld en universi-
teit. Dankzij stuvers inves-
teert de UGent voortaan ethi-
scher. Elke student, ook een
GIT-student, heeft recht op een inhaalexamen dankzij deze
studentenvertegenwoordigers. Op facultair niveau werd er
gewerkt voor meer en betere bloklocaties. Misschien zit jij
ook met een droom of een frustratie. Hier is je kans. Het
is namelijk binnenkort tijd voor een wissel van de wacht.
In mei zijn er studentenverkiezingen voor de raad van be-
stuur, de sociale raad en de faculteitsraad. De raad van
bestuur is het hoogste beslissende orgaan van de UGent.
Hierin zetelen naast academisch personeel ook vier stu-
denten. Voor de sociale raad worden ook vier studenten
verkozen. Deze raad gaat over sociale aangelegenheden,
zoals maaltijdsvoorzieningen en huisvesting. In de facul-
teitsraad wordt beslist over dingen die specifiek gaan over
jouw faculteit, zoals de afzonderlijke opleidingen en infra-
structuur van de faculteit waaraan jij studeert.

Dit klinkt misschien een beetje complex, maar één ding is
zeer simpel: jij kan hier deel van uitmaken. Misschien ben
je wat gefrustreerd over de manier waarop leslokalen wor-
den gekozen aan de UGent. Je kan ook een fantastisch
nieuw idee hebben voor de sociale voorzieningen aan de
UGent, of je wil strijden voor puppy’s aan jouw faculteit,
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ten voordele van ieders mentale gezondheid. Het maakt
niet uit hoe simpel of gek het is, als je het kan dromen, ben
jij misschien de ideale kandidaat voor de volgende stuver-
verkiezingen! In dat geval kan je alvast je wilde plannen
voorbereiden: de kandidaturen kunnen worden ingediend
tussen 30 maart en 3 april.

Voel jij je aangesproken, maar aarzel je nog wat? De Gentse
Studentenraad organiseert speciaal voor jou een aantal
verhelderende infomomenten over wat een kandidatuur in-
houdt, hoe je campagne voert en welk orgaan nu precies
waarvoor dient. De klaarstoommoment op 5 maart ge-
mist? Geen nood! Op 25 maart wordt een vormingsdag
over campagne georganiseerd. De algemene infosessie van
het klaarstoomoment wordt daar nog eens herhaald voor
de mensen die er niet waren, en wordt daarbij uitgebreid
met concretere info over de campagne zelf!

Zegt het studentenvertegenwoordigerschap je eigenlijk niets
maar vind je het (helemaal terecht) wél superbelangrijk dat
de stem van de student gehoord wordt? Motiveer de vrien-
den waar jij je zou achter scharen om er toch voor te gaan,
en nog véél belangrijker: breng je stem uit tussen 27 en 30
april.

Alle verdere informatie vindt je op de Facebookpagina van
de Gentse Studentenraad en de website www.stuver2020.be.
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Glijbaantjes
Blok of geen blok. Toch zijn jullie er in geslaagd weer een
hoop glijbaantjes te genereren. Zelf glijbaantjes? Stuur ze
zeker door naar de scriptor op scriptor@wina-gent.be of via
Facebook.

“eieren kloppen is gelijk fappen
met tegenwerking” - Robin

“Ey, ik heb wel standaarden he”
- Basile

“wat is Segers zijn achter-
naam?” - Clara

“Eigenlijk wordt er niet zo veel
gemuild binnen het praesidium”
- Robin

“Ik had zelfs een spuugpotje,
want ik kon niks meer slikken”
- Manon

“Van Leemhuyzen, dat is toch
Nathan met bruin haar?”
- Jules
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“Tetten, das voor aje uw vrien-
din uit bed duwt dat ze veilig
land” - Robin

“Da draait pi radialen” - Louie
die slim wil doen over een reu-
zerad

“De mens die rosse centjes heeft
uitgevonden is mn antikink” -
Niels

“Ik hou veel te veel van pijpen” -
Sander

“Telt Auschwitz ook?”
- Iemand tijdens een discussie
over seks op kamp

Florence: “Eh David, ben je naar
de kapper geweest?”
David: “Nee, ik kom van de
chemo”
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“Habes, dat betekent ’spreekt’ ”
- Manon

“Eh das mijn lief, euh... Ik be-
doel mijn nicht!” - Wout

Friedrich: “Soa’s zijn als poké-
mon?”
David: “Kelly heeft ze allemaal
shiny.”

“Ik ga poepbescherming kopen
nu, want damn, da kan toch wel
pijn doen” - Jasper

Basile: “Pizza hawai, hoe kunde
da ooit eten!”
Basile 1 min later: “Mag ik een
stukje meenemen voor onder-
weg?”

“Is Jeffrey die ene vriend van
Jommeke?” - Philippe
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Kortrijksesteenweg 681, 9000 Gent

Vitamientje B
Koningin Elisabethlaan 124, 9000 Gent
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Kleurplaat
Kan je niet wachten tot ons fantastische galabal op 13
maart? Dan kun je je alvast even bezighouden met vol-
gende kleurplaat.
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Puzzels
Help David

Op onze frituursnackavond is David zijn chicken nuggets
kwijtgeraakt. Help jij hem ze terug te vinden?
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Jigsaw Sudoku
Dit soort sudoku lijkt sterk op een gewone sudoku. Voor
rijen en kolommen gelden nog steeds dezelfde regels, maar
in plaats van 3x3 blokken, zijn de blokken opgedeeld in
onregelmatige puzzelstukken.
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Bruggen
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhan-
gende graaf krijgen waarin elk eiland het aangegeven aan-
tal bruggen heeft. De bruggen mogen niet kruisen. Brug-
gen lopen enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee
eilanden lopen hoogstens twee bruggen.
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Inky
Vul de vakjes in zodat elke rij en elke kolom elk getal van
1 tot n bevat. De dikke lijnen duiden “kooien” aan. Vul
de getallen zo in dat in elke kooi de getallen zo te rang-
schikken zijn dat ze onder de aangegeven bewerking het
aangegeven resultaat vormen.
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Hex sudoku
Aangezien gewone sudoku’s too mainstream zijn, probe-
ren we eens een hexadecimale sudoku! Het principe is
hetzelfde enkel dat nu de cijfers 0-f zijn in plaats van 1-9.
Veel succes!
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Oplossingen vorige editie
Wil je graag weten of antwoorden van puzzels in het vorige
Strakske correct waren? Controleer dan hier je antwoord.

Kruissom
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Sudoku

Binairo
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Dankwoordje
Een nieuw Strakske! Dat wil zeggen dat het opnieuw tijd
is om de mensen te bedanken die iets geschreven hebben
voor deze editie. Bij deze nog eens mijn dank aan:

• Manon, Tippi, Sander, Basile, Wout en Quentin voor
het schrijven van de verslagen en woordjes.

• Niels voor het verslag over de skireis.

• IAESTE voor hun artikel.

• Robin voor het tekstje over WiNA gaming.

• Teach For Belgium voor hun artikel.

• Tippi voor haar sprookje32.

• Serafina voor het schrijven van het stukje over stu-
dentenvertegenwoordigers.

• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.

• Bedankt aan het praesidium om dit Strakske na te
lezen.

Wil je graag eens een artikel, rubriek of column schrijven
voor het Strakske? Of heb je andere toffe ideeën of een glij-
baantje dat je wilt delen? Stuur mij gerust een mailtje op
scriptor@wina-gent.be, een berichtje of spreek mij gewoon
eens aan.

32We kijken al uit naar het vervolg!
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