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Woordje van de senior
Beste Fixers en sympathisanten

De vakantie zit erop en het nieuw academiejaar is weer begonnen. Doch wees 
getroost, Ideefix vliegt er ook weer in met een hele hoop activiteiten! We gaan 
van start met de Fix-The-Idea week waar we naar jaarlijkse gewoonte het jaar 
inzetten met een glaasje cava en enkele hapjes op maandag. Dinsdag zullen de 
pintjes over de toog vliegen want de drankspelletjes mogen toch niet gemist 
worden. Wie de drankspelletjes overleefd heeft, kan ons woensdag zeker ook 
terug vinden op de Student Kick-Off. Na al het gefeest van de eerste dagen 
voorzien we lekkere croques in ‘t Kof. Last but not least, eindigen we de week 
met de oudledenavond. Al bij al, een week lang bijpraten, samen één (of 
meerdere) pintjes drinken en een heleboel feesten!

Het praesidium is alvast helemaal klaar voor jaar 26! We kijken er naar uit om 
jullie wekelijks weer te zien in ons geliefde clubcafé en jullie te verblijden met 
elke week een uitzonderlijk toffe activiteit. De kilometerchallenge is ook nog 
steeds van de partij. Wie weet wordt dit het jaar dat we hem kunnen voltooien. 
Hou zeker de Facebookpagina in het oog om op de hoogte te blijven van wat wij 
voor jullie allemaal in petto hebben. 

Bij deze wil ik ook nog mijn praesidium bedanken voor alle inzet en motivatie 
die ze voorbije maanden al getoond hebben. Merci guys en laten we er een 
fantastisch jaar van maken!

Tot Kofs

Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix!

Jonathan De Bremme
Praeses 2018-2019
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Woordje van de Redactie
Bij het inzetten van een nieuw jaar hoort natuurlijk ook een nieuw obelixke. 

Onze oude garde zal natuurlijk wel al weten wat dit allemaal inhoud. Aan de 
nieuwe mensen die dit boekje voor het eerst in hun handen krijgen zeg ik: 
welkom, en geniet van een vaste waarde in onze club. 

Zoals steeds leren jullie in deze editie ons praesidium kennen. Maar ook zullen 
jullie wat meer te weten krijgen over reeds gebeurde activiteiten om ons zo al 
een beetje te leren kennen. 

Dit jaar echter geen PR die dit boekje voorschoteld, maar zelfs als vice steek ik 
dit boekje met alle plezier in elkaar voor jullie. 

Zet dus samen met ons het jaar in met onze fix the idea week en maak er een 
fantastisch jaar van. Want we blijven nu eenmaal ‘fixers!

-Groetjes, Gerbren De Smet, Jullie Vice-Praeses (en nog steeds jullie PRutser <3)
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Naam  Jonathan  De Bremme

Functie  Praeses

Bijnaam  Jonnie, Jon

Geboren op 02 - 09 - 1996

jaren lid  4 jaar

Praesidiumvoorstelling
Het praesidium van jaar 25 bestaat misschien maar uit 3 praesidiumleden, toch 
staan ze alle drie klaar om jullie te ontvangen in onze club. Maar wie zijn ze, wat 
doen ze en wat drijft hen? Kom het hier allemaal te weten! 
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Favoriete kleur? Koningsblauw

Hoe ben je bij Ideefix terechtgekomen? Ik ben bij Ideefix terechtgekomen 
door Mikel en ben gebleven voor de nieuwe vrienden, goede feestjes en de 
liters bier.

Wat is je favoriete activiteit? Het Ideefixweekend, sowieso!

Favoriete drank?  Van rum of vodka word ik wel blij

Welke 3 random dingen moet iedereen over je weten? 
1. Miauw is nog steeds mijn stopwoordje
2. De mama weet nog steeds niet dat ik bij Ideefix zit
3. Geloofsovertuiging: Arcanine is een legendary!
  bewijs:
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Naam  Gerbren De Smet

Functie  Vice-Praeses

Geboren op 11 - 05 - 1996

jaren lid  4 jaar

Favoriete kleur? Paars!

Hoe ben je bij Ideefix terechtgekomen? Ik ben enkele jaren geleden 
meegetrokken door prosenior Lisa en heb nog altijd de uitgang niet gevonden. 
(help) 

Wat is je favoriete activiteit? De cocktailavond! Lekkere cocktails voor weinig 
geld.

Favoriete drank?  Iedereen die me kent weet over mijn relatie met vodka. Het 
is een haat-liefde verhouding. Maar een bacotje gaat er ook wel in.

Welke 3 random dingen moet iedereen over je weten? 
1. Tegen populair geloof in ben ik niet Jonathan zijn “bitch”, ik ben zijn   
 babysit.
2. Ik kan heel goed tegen vodka! Zeker de rode.
3. Ik heb een rendierhoedje. 
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Naam  Mikel Nachtergaele 
Functie  Penningmeester

Geboren op 15 - 06 - 1995

jaren lid  4 jaar

Favoriete kleur? Kristalviolet

Hoe ben je bij Ideefix terechtgekomen? Veel bier en was dagelijks in ‘t 
Kofschip. :) 

Wat is je favoriete activiteit? Kilometerparty: ooit win ik de beker.

Favoriete drank?  Whiskey, single malt, één ijsblokje

Welke 3 random dingen moet iedereen over je weten? 
1. 20% menslievend
2. Dit is niet wat ik me voorstelde toen Jonathan en Gerbren een trio      
 voorstelden.
3. Ik heb een hekel aan volgende vraag: “Welke 3 random dingen moet   
 iedereen over je weten?”. Bij deze negeer ik de “3”.
4. INTJ (architect)
5. (prettig) gestoord. De haakjes mogen weggelaten worden na minstens 4  
 koffies.
6. Van alle huisdieren, storen cavia’s me het minst.
8. Er is geen 7, bummer.
9. No € no <3
10. …
11. Profit? 
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Kalender

Fix the Idea week
24/9 Openingsreceptie
25/9 Drankspelletjes
26/9 Student Kick-Off
27/9 Ideesnacks
28/9 Oudledenavond

3/10 Openingscantus
10/10 Sportactiviteit
17/10 Cocktailavond
22/10 Zangavond
24/10 Doop + Cantus
31/10 Halloween party

5/11 Spelletjesavond en 
schachtenverkoop
7/11 Cultuuractiviteit
14/11 Gravensteenfeesten
21/11 Surprise activity 
28/11 Boys & girlsnight

5/12 Kofcantus
12/12 Massacantus XXVI
19/12 Kerstfeestje

Kalender Ideefix
Semester 1 

Kalender Ideefix
Semester 1 

Interesse? Onze Vice, Gerbren staat klaar 
om je te helpen via het nr 0493/63 57.87
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Afgelopen evenementen
Het academiejaar gaat net van start, maar het praesidium is al eventjes bezig. 
Er zijn al een heel aantal evenementen gepasseerd en de leden hebben het 
geweten! Om jullie een idee te geven van wat we met Ideefix allemaal doen, hier 
een overzicht:

Koffuif
We waren nog niet bekomen van de ontgroenings- en kiescantus of er stond al 
weer een feestje klaar voor ons: de koffuif. Je weet wel. De fuif eind april/begin 
mei waar alle Kofclubs samen komen en een feestje bouwen? Wel ja… Dat dus…

Het thema van die jaar was “diep in de zee”, wat te merken was aan het feit 
dat sommige mensen hun tongen redelijk diep in anderen hun mond zaten. 
Geslaagd thema dus :) (passief agressieve smiley). Dit jaar werden er shotjes 
verkocht in plaats van cocktails, wat leidde tot het feit dat er meer gedronken 
werd met een hoger alcoholpercentage. Dit was zeker en vast te zien aan de 
mensen op het podium, de dansvloer en in de goot. De verbroedering was op 
en top, met hier en daar een bottom (badum tss). Alle domme kluchten terzijde. 
Er was sfeer, gezelligheid, vriendschap en verbroedering. Er was meer dan 
genoeg drank, waaronder de pintjes natuurlijk. Het was een mooie avond met 
een goede aanleg voor de toekomst. Meer van dat!
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Instuif
Nadat ’t Kofschip en de Kofclubs al kennis gemaakt hebben met het nieuwe 
praesidium op de koffuif, kon de instuif twee dagen erna niet ontbreken. Om 
de avond kort samen te vatten: bier, plezier en vertier. Het rijmt, dus het is 
waar. Zoals een wijze student ooit zei: “Een examen kan hermaakt worden in 
augustus, maar een gemist feestje kan niet herfeest worden.” (nota Mikel: over 
het algemeen ben ik met deze stelling akkoord, maar ik doe meer feestjes dan 
examens in een jaar dusja…).

Alle zorgen over de nakende examenperiode werden netjes opgeborgen en ’t 
Kof werd eens te meer een plaats om ons wilde zelve boven te halen. Meter 
per meter werd het bier tevoorschijn getoverd, alvorens het door de aanwezig 
kelen verdween. Tot op de dag van vandaag onderzoeken historici over hoeveel 
bier het effectief ging. ZOVEEL WAS HET DUS! Na alle pintjes, leek het een slim 
plan om nog wat drankspelletjes te spelen (voor de goede lezers onder ons 
aanwezig: Jonathans sneaky plan om nog meer bier te drinken. Waar steekt die 
jongen al dat bier zelf? Heeft hij een aparte biermaag gelinkt aan zijn normale 
maag ofzo?), waardoor iedereen plots al veel minder nuchter was. Hier en daar 
werd er dan ook en zat danspasje geplaceerd.

Hoe dan ook was het een gezellige avond, met vrienden onder elkaar. Allen 
hebben we als Ideefix getoond naar de clubs en ’t Kof, dat we er allemaal staan 
voor jaar 26 en dat we er zijn om een feestje van te maken!

Zomercantus
Zoals elk jaar was onze zomercantus weer één om over naar huis te schrijven. Er 
Het was een cantus zoals een cantus hoort te zijn. Veel gezang, drank en vooral 
veel plezier! Joris en Daan probeerden de corona stil te houden als zeden maar 
het plezier zat er al te veel in. Dan kwamen de ad pistums er maar bij. Wil je 
weten hoe deze verder gingen? Kom de volgende keer dan zeker eens kijken. 

Het was de ideale cantus om dit nieuwe jaar mee te beginnen. Op naar nog zo’n 
cantus! 
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Dies natalis bbq
Zoals elk jaar wordt de verjaardag van onze liefste studentenclub gevierd met 
een goed stukje vleesr. Niettegenstaande gewoon samen zijn, het begin van de 
zomer vieren en een babbeltje slaan met mensen.

Bij aankomst, werden we ontvangen door Jonathan met een glaasje cava in een 
aanbieding. Dat begint al goed. Kort daarna waren de eerste vleesjes, die met 
veel liefde door Arvid gebakken werden, gaar en kon het smulwerk beginnen. Er 
was een ruim assortiment aan salades, groentjes en voldoende stokbrood om 
alle lege magen gevuld te krijgen. Sommige mensen moesten wat duwen om 
het laatste beetje nog op te krijgen. Uiteindelijk werden de restjes meegenomen 
om geen eten te verspillen. Na een korte siësta (om het eten te laten zakken), 
werd er overgegaan tot een lange fiësta. Jaja. Alle redenen zijn goed om een 
feestje in ’t Kof te bouwen en wat beter dan het einde van de examens en het 
begin van de zomer te vieren. (nota Mikel: Zomer allemaal goed en wel, maar 
34°C is zelfs onmenselijker dan ik).
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Sfeerbeelden
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Spelletjes
Wat tijdverdrijf nodig? Hier zijn wat spelletjes om je tijd mee op te vullen! (Als je 
nog steeds in de overpoort bent, hup hup haalt u een pint en houd je daar mee 
bezig.)
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