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Woord van de praeses 

Pro-seniores, commilitones, schachten en sympathisanten 
 
Ik heet jullie graag welkom in het nieuwe academiejaar en het 
28ste werkingsjaar van Ideefix! 
 
Het laatste jaar hebben we op een speciale manier moeten 
afsluiten en speciaal is dan ook nog een understatement. De 
Corona-crisis liet geen enkel leven onveranderd. Desondanks 
bleef de liefde binnen Ideefix groot! 
 

Voor het nieuwe jaar echt van 
start kan gaan, had ik toch 
graag het praesidium 2019-
2020 nog eens bedankt voor 
alles wat zij ons het afgelopen 
jaar geboden hebben. Ze 
stelden verschillende plezante 
en onvergetelijke activiteiten 
op poten, zorgden dat niemand 
volledig nuchter bleef op de 
massacantus en zochten een 
weg binnen de maatregelen om 
elke Ideefixer een ‘iets 
aangenamere’ lock-down te 
bezorgen. Dus voor dit alles: 
bedankt! 

(foto - Emily Samyn) 
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Ook mogen de helpende handen 
van (voormalige) schachten en 
oud-leden bij het opstellen van 
online activiteiten niet vergeten 
worden. Ook hen (ik denk dan 
onder meer aan: Casper, Arvid, 
Eva, Luca, Arne en Philippe voor de 
zangavond) hadden we graag nog 
eens in de bloemetjes gezet!  
 
Voor de rest maken we er een onvergetelijk (hoe kan dat 
anders) en minstens even geweldig jaar van! 
 
Ut vivat, ut crescat et floreat, Ideefix! 
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Woord van de pr 

Hellowkes, 
 
Met veel trots presenteer ik het eerste officiële Obelixke! Dit 
jaar wil ik wat samenhang en meerwaarde bieden voor het 
enige blad dat je schaamteloos tussen de topliteratuur op je 
boekenschap kan zetten.  
 
De intellectuele meerwaarde die zal gepresenteerd worden, is 
niets in vergelijking met de ‘Dikke Van Dale’; geen enkele Dan 
Brown roman zal je even hard kunnen meeslepen als dit blad! 
Kortom, je wil alle Obelixkes exclusief op papier hebben dit 
jaar, en later tegen bakken geld kunnen verkopen… Als dit jullie 
niet motiveert weet ik het ook niet meer… 
 
Geniet zeker en vast van het eerste ‘officiële’ Obelixke, gezien 
een pak van jullie het eerste Obelixke al gemist hebben… 

Geniet ook van één 
van mijn 100 gekke 
foto’s, banners en 
andere zaken die ik 
dit jaar zal voorzien 
voor jullie! 
 
Cheerz, jullie pr, 
Jens 
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Praesidium 

Praeses 

 
Hallo, ik ben Laure! :D Dit jaar ben ik de senior van Ideefix!  
Enkele kenmerken die mij samenvatten: 

- ik ben 1m60 groot (als ik heel hard inadem) . 
- ik ben een Ravenclaw. 
- vorig jaar ben ik een jaartje vice-praeses bij Ideefix 

geweest. 
- ondanks dat Lauren een topwijf is, kan ik wél tegen 

tequila. 
- ik zing ‘die Laure i.p.v. ‘die Lore’. 
- ik doe paaldans. 
- ik ben een fervent gebruiker van de ‘  ‘ smiley. (Yeah, 

that’s about it ;) )  
 
Ik hoop dat het praesidiumteam en ik je, ondanks alle 
veiligheidsmaatregelen, een heel geweldig jaar kunnen bieden. 
Onvermijdelijk zullen veel activiteiten er lichtjes (of juist heel) 
anders uit zien dan tijdens een doorsnee academiejaar. Toch 
maken we er ons doel van om het jaar minstens even 
memorabel als voorgaande jaren te maken! 
 
Ik hoop dat je even nieuwsgierig en enthousiast bent voor het 
28ste werkingsjaar van Ideefix als wij en hoop dat we jou snel 
mogen tegenkomen op 1 van onze activiteiten (liefst in ’T 
Kofschip uiteraard – don’t we all miss de meezingers?!- en 
anders op een alternatieve manier)! 
 
Stay safe and we hope to see you soon! <3  
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Vice-praeses 

 
Hey Fixers! 
 
Ik ben Kaasje, student industrieel 
ingenieur: informatica en vice-praeses dit 
jaar. Ik ben muziekzaal aangelegd, speel 
piano en sinds vorig jaar ook een beetje 
mondharmonica. Wist je dat het echt 
ontspannend is om mondharmonica te 
spelen terwijl je vast zit in een file?  
 
In de zomer vind je mij vooral op een of 
ander meer of zee. Ik geef dan 
windsurflessen of surf zelf een beetje vrij 
als ontspanning. Daarnaast werk ik ook 
als vrijwilliger op een speelplein. 
 
Waar vind je mij doorheen het jaar? Hoogstwaarschijnlijk wel 
bij Ideefix aan het losgaan op de meezingers in ’t Kof. 
 

Feest 

 
Mijn naam is Flor, ben 23 en dit jaar jullie 
feest! Ik zet graag de bloemetjes buiten, 
maar toch draait het niet allemaal om 
feesten. Zo studeer ik dit jaar af als opvoeder 
als alles goed gaat. Mijn motto is dan ook het 
leven is een feest, maar ge moet de slingers 
wel zelf ophangen! In mijn vrije tijd hou ik me 
niet alleen bezig voor Ideefix, maar 
experimenteer ik ook heel graag in de 
keuken. 
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Cultuur 
 

Hello Fixers, 
 
Ik ben Fien, jullie nieuwe cultuur. Ik 
studeer voedings-en dieetkunde, 
speel piano en ik kook en bak heel 
graag. Ik kan ook genieten van een 
gezellige filmavond. In de week doe 
een af en toe een studentenjob in 
horeca. Ik kan ook te vinden zijn in 
‘t kof, genietend van een drankje 
en meezingend en dansend met de 
geweldige mensen van Ideefix.  
 

 

Sport 
 

Dag lieve Ideefixers, 
 
Ik ben Präben Bryse, jullie sport voor dit 
jaar. Voor de mensen die mij niet goed 
kennen, zal ik mijzelf even kort voorstellen. 
Ik ben 20 jaar, ben leiding in de scouts, 
houd van skiën, reizen, uitgaan en gezellig 
afspreken met vrienden. Tussendoor ben 
ik af en toe bezig met school. Ik studeer 
informatica op de UGent. (Ja er zijn ook 
informatici die een sociaal leven hebben 
     )  
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Ik hoor jullie al denken: “eih, sport”, maar geen paniek! De 
sportactiviteiten zullen gevarieert zijn zodat er voor elk wat 
wils is. Bovendien gaat sporten meer dan enkel over bewegen. 
Het gaat ook over teamspirit en plezier. Onder het motto 
“deelnemen is belangrijker dan winnen”, zou ik iedereen dit 
jaar willen oproepen om toch eens die sportschoenen aan te 
trekken. Nederlaag of winst, nadien zakken we hoe dan ook af 
naar het kof, om er gezellig een pint (of 15) te drinken.  
 

P.r. 
 

Hoi, de oude zak van’t 
praesidium zal zich even 
voorstellen: Jens, West-
Vlaming van aan de kust; 
muhhe(n)heheuhe(n) 
spreek ik uit zoals ik wil, 
met veel finesse meestal. 
Ik doe mijn uiterste best 
te articuleren, wel enkel en alleen wanneer het mij gevraagd 
wordt. Al 10 jaar lang draai ik plaatjes in de (t)Overpoort alsof 
het voor mezelf was! Ik sta graag in de keuken om te koken en 
ben daarbuiten te vinden in’t zwembad of in beweging (fitness, 
sportend, …).  
 
Dit is mijn tweede jaar Ideefix praesidium; voor ik deze topclub 
ontdekte heb ik drie jaar praesidium ervaring opgedaan bij 
Anabolica, waaronder ook één jaar als P.r.. Ik zal dus posters, 
boekjes, postjes en foto’s verzorgen voor Ideefix dit jaar (en 
nog zoveel meer), alsof het voor mezelf was! 
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Zedenmeester 

 

Hallowkes! Het is hier met Tinneke! Of Tonneke 
voor de vrienden. Ik ben dit jaar de zeden van 
dienst op de cantussen. Wees dus maar 
allemaal braaf en luister naar wat onze 
allerliefste senior te zeggen heeft anders ga ik 
me helemaal uitleven met een gepast strafje te 
bedenken. Voor de rest kunnen jullie me altijd 
vinden op de activiteiten van ideefix, want een 
avond zonder ideefix is een avond niet geleefd!  
 

 

Schachtentemmer 

 

Helloo, ik ben Lauren, ik ben 20 jaar en 
ik ben dit jaar jullie 
schachtentemmer! Ik zit ondertussen 
al 2 jaar bij Ideefix en ondanks corona 
gaan we er dit jaar ook weer een 
topjaar van maken! Voor de rest kan 
je mij altijd blij maken met een pintje 
of een bacotje… Hinthint… 
 

 

 

 

Vers van de pers, last but not least… 
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Penningmeester 

 
Hallo, ik ben William, 20 jaar (ja een 2000 kindje) en ben dit 
jaar voor het 2de jaar op rij de penningmeester van Ideefix. Ik 
speel tennis en probeer zo veel mogelijk sportief te zijn, al lukt 
dit niet altijd. Ik speel ook slagwerk (drum, pauken, xylofoon, 
etc.). Ik ben ook altijd te vinden om ’s avonds na de lessen iets 
te gaan drinken want ontspanning is goed voor een mens, en 

als de overpoort terug open is 
zul je me waarschijnlijk ook 
daar vinden, soms aan het 
feesten en soms aan het 
werken (ik werk in ons 
geliefde Kofschip). In het 
weekend kun je me altijd 
terugvinden op het 
scoutsterrein waar ik leiding 
aan het geven ben.  
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Spotlight 

Sinds vrijdag de 13e maart (en we zijn niet bijgelovig) ging het 
land voor het eerst in volledige lockdown door het corona 
virus. Voor sommige mensen plots de hemel, voor anderen dan 
weer de hel. Wanneer we de muren begonnen op te lopen 
werd het sommigen wat teveel, misschien?  
 
We brengen even in kaart welke 
impact deze lockdown en de 
crisis had op onze sponsors. Wie 
beter te interviewen in ons 
eerste officieel Obelixke als ons 
eigenste peter Maarten. 
 

‘Wat was het eerste waar je 

aan dacht wanneer we op 13 

maart in lockdown gingen?’ 

 
Er werd wat gegrapt onder de cafébazen in ‘t straat dat deze 
lockdown na 3 weken, misschien met een kleine verlenging, 
zou opgegeven worden. Op het programma voor het eind van 
het academiejaar stonden nog wat zaken gepland, onder 
andere het voetbal. Op dit moment had ik nog altijd een reis 
gepland. In de eerste plaats kwam het niet bij ons op om dat te 
annuleren.  
 
Het voelde eerst een beetje aan als een korte ‘verplichte’ 
vakantie. Wanneer de afgelasting van de grote zomerfestivals 
begon, na een grote maand in de lockdown, drong het door dat 
het een heel stuk langer zou duren dan we gedacht hadden.  
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Op dat moment werd de hoop gezet om te kunnen openen op 
1 september. De cijfers zagen er goed uit in juni en juli, maar 
met de stijging in augustus, en de verdere stijging nu, werd 
duidelijk dat efficiënt openen niet meer voor dit jaar zou zijn.  

 

‘Hoe is het concept “overpoort.shop” tot leven gekomen? 

 
Een vriend/collega uit Amsterdam had een gelijkaardig 
concept op poten gezet in zijn café, naar aanloop van de 
lockdown. Hij had dit op een zeer korte termijn uitgewerkt. 
Samen met Tim (uitbater Vagant, Pallieter, n.v.d.r.) stelden we 
een gelijkaardig concept op poten, die we overpoort.shop 
doopten. De eerste versie was zeer simpel. Al snel werd er 
gewerkt aan een grotere, uitgebreide versie gewerkt samen 
met Igor, mijn vriend, welke IT Ingenieur is.  

 
Overpoort.shop was een aangename manier om bezig te 
blijven terwijl het caféleven stillag. Op het moment dat de 
maatregelen begonnen te versoepelen en met de heropstart 
van de horeca, zakte de interesse voor Overpoort.shop en de 
delivery van dranken.  
 

‘Wat is jou toekomstvisie voor de Overpoortstraat?’ 
 

Tot na nieuwjaar zal de Overpoort zeer beperk actief zijn. De 
combinatie van de stijgende besmettingscijfers en de 
universiteiten en hogescholen die het academiejaar starten in 
code oranje, maakt de kans op heropeningen nu heel klein. ’t 
Kofschip en de Elixir blijven helaas ook gesloten. We blijven 
achter de schermen natuurlijk werken en ons voorbereiden op 
de heropening. 
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Vanaf 2021 (periode na de examens of lesvrije week) is er een 
vermoeden dat de zaken terug open zullen gaan. We denken 
en hopen dat het dan stukje bij beetje terug zal verbeteren. We 
hopen ook dat in de periode tussen de lesvrije week en de 
paasvakantie een vaccin uitkomt, waardoor het nachtleven 
terug op gang kan komen.  
 

‘Heb je tijdens de crisis ook wat “echte” vrije tijd gehad?’ 
 

In eerste instantie had ik mijn reis afgezegd. Begin juli heb ik 
toch een (nieuw) reisje geboekt en gemaakt, naar Italië, waar 
we onder andere Firenze en Pisa bezochten. De hoeveelheid 
toerisme op dat moment was enorm laag: er waren geen 
wachtrijen aan de toren van Pisa, je kon de cliché foto’s zonder 
ander volk op de achtergrond maken; het was toch uniek. Wat 
locals vertelden dat alle toeristische en culturele evenementen 
volledig stil lagen, wat voor hen een regelrechte ramp is. 
 
Normaal gezien maak ik voor het begin van het nieuwe 
academiejaar altijd een reis naar Ibiza, maar aangezien er geen 
nachtclubs open zijn, blijf ik gewoon thuis.  
 

‘Op welke manier probeer je de overpoortstraat te 

steunen?’ 
 

Met enkele cafébazen van de Overpoortstraat hebben we een 
vzw waarmee we de straat vertegenwoordigen. Samen met 
Tim (uitbater Vagant, Pallieter, n.v.d.r.) ben ik naar de 
brouwerij van Kasteelbier getrokken en hebben we met hen 
een deal gesloten. Elk café van ’t straat zal zijn afbeelding 
krijgen op een blik van Kasteelbier Rouge. Wanneer je de 
volledige Overpoortstraat verzamelt hebt, kun je dit aangeven 
aan de brouwerij. Op dat moment word je uitgenodigd om 
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samen met één plus one op degustatie te gaan in de brouwerij. 
Daarbij krijg je een gratis degustatie en een gepersonaliseerde 
mat. Daarbuiten bestaat er van elk café ook een gouden versie. 
Bij het verzamelen van de gouden reeks, maak je kans op het 
winnen van een Kasteelbier Rouge-party, wanneer de cafés 
terug opengaan. Dit wordt volledig georganiseerd door 
Kasteelbier. 
 
Dit concept is een unicum in België en is momenteel exclusief 
voor onze Overpoortstraat. Deze deal hebben we gesloten om 

de studenten te 
blijven betrekken met 
hun uitgaansbuurt, die 
nog even zal gesloten 
zijn, en waar we nog 
even zullen moeten 
wachten voor de 
studenten terug 
kunnen dansen en 
luidkeels meezingen. 
Op deze manier leren 
ze toch de cafés al een 
beetje kennen. 

 
De Kasteelbier Rouge blikken zullen enkel te koop zijn 
rechtstreeks aan de brouwerij of via Overpoort.shop; dit voor 
logistieke redenen, alsook om het opkopen door andere zaken 
(nachtwinkels, grootwarenhuizen, …) te vermijden. We willen 
dat dit een concept is voor de studenten en ten goede van de 
Overpoortstraat. De vzw voor de Overpoortstraat ontvangt 
een percentje voor het uitvoeren van deze actie. Deze extra 
kan dan later gebruikt worden om de straat na de crisis terug 
op te starten en te steunen. 
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‘Kun je ons nog iets vertellen over wat je in petto hebt 

voor ons met ’t Kofschip?’ 
 

’t Kofschip zal gesloten blijven. Stad Gent doet een toegeving 
om terrassen te zetten, maar legt ons veel restricties op, 
waardoor openen allesbehalve evident is. Geen gelijklopend 
terras (straatstoep), de verplichtte huur van terrasmeubilair, 
het verbod op een verwarmd terras en het glasverbod, zijn 
maar enkele van de restricties die de meerwaarde van een 
terras belemmeren. Een enthousiaste student die wil feesten 
op zijn stoel houden, is evenzeer een uitdaging. We zijn gekend 
als een dans- en sfeercafé en plotseling moeten we een 
praatcafé worden. Het verschil hierin is te groot en geen stap 
die we willen maken. Het is alsof je vraagt aan een slager of hij 
brood heeft. 
 
De verbouwingswerken die reeds gepland waren, en door 
corona uitgesteld waren, gaan nu doorgaan in het najaar. Het 
café zou een volledig nieuw dak krijgen. Hieraan gekoppeld, zal 
de sanitaire blok vernieuwd worden. Aangezien ’t Kofschip 
volledig in stellingen zal staan, willen we kijken of de originele 
voorgevel van ’t Kofschip, die nu 
onder het plaasterwerk zit, in zijn 
originele staat te herstellen valt. 
Recentelijk heb ik fotomateriaal 
teruggevonden van de voorgevel 
van ’t café voor het een café werd. 
We hopen dat deze voorgevel nog in 
goede staat terug te vinden is. Als 
alles goed gaat zal ’t Kofschip fris 
klaar staan voor jullie terug te 
ontvangen! 
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Kalender 

Gezien de omstandigheden zal dit jaar er waarschijnlijk wat 
anders uitzien. Toch proberen we structuur te brengen, en 
houvast te zoeken bij ‘vaste’ normen en waarden die we altijd 
gekend hebben. Hier heb je alvast een de agenda zoals hij er 
zou moeten uitzien. Hopelijk gooit corona geen extra roet in 
het eten… De SK-kalender moet nog uitgebracht worden; onze 
Ideefix kalender zal daarmee ook rekening houden en 
uitgebreid worden.  
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Fun and games 

 

 Across 

2. Helemaal zen met een pintje bier 

4. Delicatesse 

5. Godendrank met cola 

6. peter 

7. Beste balspel ooit 

8. Obelix 
 

 

 Down 

1. Er zit een gat in 

3. Prosenior 

4. Meters bier 

9. Niet 't Kofschip 
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Pr extra’s – The real deal 

 
Was het expres of was het per ongeluk, niemand zal het ooit 
weten… Maar in ons vorig Obelixke is al een ‘dt’-fout geslopen! 
Heb jij hem al gevonden? De eerste persoon die een foto kan 
sturen naar de Ideefix-pagina waarin je deze fout 
teruggevonden hebt en aanduidt, wint een exclusief Ideefix-
item! 
 
Een papieren versie van deze editie bijhouden kan handig zijn 
voor volgende acties en edities… Just saying… 


