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Elke maandag vanaf 21u30 hebben wij onze clubavond in 

ons geliefd clubcafé:  

 

Overpoortstraat 96, 9000 Gent  
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Woordje van de Praeses 
Beste Fixers, 

Er is alweer een semester voorbijgevlogen. Het leek 

alsof de Fix the Idea Week vorige week was, maar 

ondertussen is het al half december en gaan we onze 

laatste week met activiteiten in. Het is een enorm 

fijn semester geweest waarin ik samen met het 

praesidium heb kunnen groeien als team en we 

week na week paraat stonden om Ideefix weer een 

fijn jaar te geven. De Disney cocktailavond, de doop, 

de schachtenverkoop, … Ondertussen zijn dit 

allemaal mooie herinneringen en kijken we al uit 

naar het 2e semester dat minstens even goed maar 

waarschijnlijk nog eens 10 keer beter gaat zijn! De 

afgelopen maanden was het week na week een blij 

weerzien met onze leden maar leerden we ook nieuwe mensen 

kennen. Dit semester heeft ons toch al 11 schachten opgeleverd, we 

hopen uiteraard dat nog meer mensen de weg vinden naar onze 

club en onze vriendengroep versterken. Ik hoop vooral dat jullie 

allemaal plezier hebben beleefd aan de afgelopen activiteiten en dat 

we volgend jaar gewoon de draad weer oppakken op onze 

clubavond maandag 26 januari.  

In dit Obelixke vind je trouwens de kalender van het 2e semester, 

dus jullie agenda kan al ingevuld worden! Ik wens alle studerende 

leden een goeie blok toe en alle werkende toch wat dagen verlof om 

te genieten van de kerstperiode! Aan alle leden wens ik een zalige 

Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! Ik hoop dat 2015 voor ons allemaal 

persoonlijk een topjaar wordt en dat het ook voor Ideefix een jaar 

mag zijn waarin onze club mag bloeien en groeien als nooit tevoren.  

Tot slot een dikke dankjewel aan mijn hele praesidium om dit 

semester mogelijk te maken, maar ook dankjewel aan jullie 

allemaal; de proseniores, de commilitones, de schachten, de 
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sponsors en uiteraard ook dankjewel aan Maarten en zijn team van 

’t Kofschip! Samen maken van Ideefix dé club waar je bij wil zijn! Op 

naar het 2e semester voor méér van dat! 

Zalige eindejaarsfeesten voor iedereen en tot Kofs! 

 

Wendel D’Hondt – Praeses 2014-2015 

Woordje van de redactie 
Liefste Fixers, leden en sympathisanten, 

Het eerste semester zit er alweer op. Aan iedereen die altijd 

aanwezig was, proficiat! Aan iedereen die niet altijd aanwezig was…. 

Ook proficiat! 

Laten we eerlijk zijn, de nieuwe afleveringen 

van Samson & Gert worden uitgezonden en 

stiekem hebben we allemaal gekeken. 

inedien niet.. Wat je gemist hebt: Een andere 

Samson , de bel werkt deze keer wel of toch 

ongeveer én ze zitten in een heel nieuw kerst 

interieur.  

Maar genoeg gezeverd, al 3 maanden zijn 

voorbij, de blok nadert en we willen jullie 

allemaal een leuke ontspanning bezorgen 

voor tijdens de stressvolle examenperiode. Bij deze het nieuwe 

Obelixke opnieuw zowel online als gedrukt. (Heb jij geen gedrukt 

exemplaar en wil je wel eentje? Vraag gerust!) 

 

Alvast veel lees-, puzzel en kijkplezier! 

Tot dan! Tot Kofs! 

Lisa Van Landuyt – Vicepraeses & P.R. 2014-2015 
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Voorbije activiteiten 
22-26/9 Fix the Idea – week 
Maandag   Openingsreceptie 

Onze geliefde cantor had de hapjes mee, de bonnetjes van het vat 

lagen klaar… We konden eraan beginnen. De eerste echte activiteit 

van het jaar en het ging knallen! De bedoeling was om het jaar in te 

gaan en om feutjes te ronselen. De drukte bleef wel weg uit ’t 

Kofschip en toch maakte dit plaats voor een aangename babbel. 

Mensen kwamen langs, dronken iets, namen een hapje en genoten 

van deze avond.  

Charlotte Schröer – Zedenmeester 2014-2015 

Dinsdag    Frietfix 

Tweede dag van Fix-The-Idea-Week en we gingen er tegenaan met 

een heuse frituuravond. Er waren bitterballen en frikadellen aan 

studentikoze prijzen te verkrijgen. De bitterballen waren een groot 

succes en heel erg rap uitverkocht. De frikadellen wilden we ook 

uitverkocht krijgen en deden we nog iets af van de prijs. Er waren 

veel verschillende kleuren lintjes te zien van allemaal studentjes die 

wilden meegenieten van deze studentikoze frituuravond. We waren 

heel rap uitverkocht. Kort samengevat. Frietfix was een succes, met 

veel kleur en veel geld in het 

laadje. 

Charlotte Schröer – 

Zedenmeester 2014-2015 
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Woensdag   Student Kick Off + afterparty 

De eerste week van het semester staat voor velen gelijk aan de 

week van de Student Kick Off. Ook Ideefix was hierop aanwezig met 

een kleine delegatie. Er was weer heel wat te beleven op het Sint-

Pietersplein: optredens, ludieke spelletjes, vele infostanden maar 

vooral vele nieuwe studenten. We lieten deze kans niet liggen om 

de kleuren van Ideefix aan die nieuwe mensen te tonen. ’s Avonds 

was er dan afterparty in het Kof. Ondanks het slechte weer zat het 

Kof propvol en was het dus een drukbezette avond. We gingen met 

het praesidium ook langs bij het SK in de Twitch, een goeie 

gelegenheid om wat PR te doen en de andere SK clubs weer wat 

beter te leren kennen. Kortom weer een fijne avond! 

Wendel D’Hondt – Praeses 2014-2015 

Donderdag   Trivial Pursuit 2.0 Praesidium Editie 

Een hele hoop vragen werden voorbereid over het praesidium zodat 

alle aanwezigen het praesidium zowel vanbinnen als vanbuiten zou 

leren kennen. De vragen gingen van “Wie is het oudste 

praesidumlid?” tot “Wie 

heeft er de meeste 

sekspartners?” Een 

leuke manier om met 

het praesidium van 

Ideefix kennis te maken. 

Nikita Van Parys – 

Cultuur 2014-2015 
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Vrijdag    Oudledenavond + BaCo promo 

Elk jaar eindigt de Fix The Idea Week met een oudledenavond en dat 

was dit jaar niet anders. We hadden weer een museum opgezet met 

allerlei foto’s, oude obelixkes en ander materiaal uit het archief. Dit 

jaar was ook het eerste jaar waarin de doorgeeflinten van de 

Cantusfuncties een plaats kregen in ons museum. Het opstellen van 

ons museum in het kot vanachter gaf ons ineens ook de gelegenheid 

dat kot en onze 2 lockers eens grondig uit te kuisen!  Er was een 

kleine opkomst maar toch waren er wat Fixers met een langere 

staat van dienst die een kijkje kwamen nemen en nog eens een 

avondje in het Kof wouden beleven! Er waren dankzij Maarten ook 

lekkere BaCo’s te verkrijgen aan de studentikoze prijs van €5, we 

hebben er volop van genoten!!  

Een leuke avond om de Fix The Idea Week mee af te sluiten!  

Wendel D’Hondt – Praeses 2014-2015 

 

1/10 Openingscantus – 

Rond de wereld 
‘Reis rond de wereld’, dit zou het thema 

worden van de eerste cantus van het 

nieuwe academiejaar. En tevens mijn 

eerste cantus als temmer! 

Misschien hadden we dan nog niet veel 

feuten, maar ze telden wel voor 20! Onze 

cantor zorgde ook voor de ene “vette schijf” na de andere. En deze 

werden dan ook volmondig meegezongen door de hele corona, die 

weliswaar ook vol zat met zeer veel bezoekende clubs. Zo werd ook 

deze cantus weer een dik feestje. 

Louise Debal – Schachtentemmer 2014-2015 
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8/10  Beerolympics 
Alweer een nieuwe activiteit van ideefix en wat kan er beter zijn dan 
gezonde gist in een gezond lichaam. 
Er waren verschillende bier/sport spelletjes aanwezig waaronder 
beerpong, beerdarts, black box... al snel begonnen we met het 
eerste spel beerpong. Team 1 bestond uit 3 vrouwelijke exemplaren 
van het praesidium tegen een aantal anabolicanen. Het bleef heel 
spannend tot het einde waardoor ik nu niet meer weet wie er 
gewonnen had. Een aantal mensen waagden zich aan de beerdarts. 
Plateaus gevuld met bier vlogen over de toog, klaar om in onze 
buikjes te stromen. Voor een heel kleine prijs had ieder het naar zijn 
zin en sloten we de beerolympics af met circle of death. Hierna 
begon menig man te dansen en zingen op de heerlijke muziek in't 
huis der bieren.  
Bedankt voor de hele leuke avond. 
Jullie sportende feest. 

Tania Vandewalle – Feest & Sport 2014-2015 

15/10 Once upon a cocktail night… 
In een land hier niet ver vandaan was er eens een cocktailavond. 

Iedereen was uitgenodigd, alle prinsen en prinsessen ook de 

pratende dieren en zelfs de rovende piraten. Deze cocktailavond 

werd georganiseerd door Ideefix. Velen kwamen en iedereen was 

blij elkaar te zien op dit event van de eeuw. De alcohol vloeide 

rijkelijk waardoor sommige kikkers spontaan veranderden in mooie 

prinsen en prinsessen ;). Dankzij deze Disney editie van de 

cocktailavond kwam ieders innerlijke kind naar boven. Er werd veel 

gelachen en gedronken tot in de vroege uurtjes. Alle toverdrankjes 

waren op en de magie begon bij sommige te werken. De ene werd 

betoverd door een vriendelijkheids bezwering. De andere door een 

'waar is dat toilet vloek'. Kortom een geslaagde avond met een 

magische, fantasie- en alcoholrijke avond. 

Jari Salembier – Penningmeester 2014-2015 
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20/10 Doop + doopcantus 
Wat kan ik zeggen, mijn doopervaring bij 

ideefix was een goede. We vertrokken van 

het kofschip (het beste club café van Gent) 

naar het citadelpark. Onderweg heeft het 

preasidium luidkeels het clublied zitten 

zingen zodat ik het kon leren. Toen we daar 

toekwamen kreeg ik een blauwe T-shirt 

zodat ik squirtle kon voorstellen (de doop 

was in Pokémon thema).  

Na een goed half uurtje zingen, look eten 

omdat ik de tekst niet kon, door hoepels 

springen en me laten dresseren zoals een 

bickyburger (yum) is er nog een schacht toegekomen. Toen is het 

vermoeiende deeltje begonnen. We moesten heel veel rondlopen, 

twister spelen, worstelen en een quizronde overleven, waarna we 

Lisa een welverdiende knuffel gegeven hebben.  

Daarna zijn we naar de grot gegaan waar ik en Anton arm in arm 

heen en weer liepen terwijl we bekogeld werden door eieren, maar 

aangezien niemand enorm goed kon mikken werd ik niet teveel 

geraakt . Toen hebben we ook onze schachtentemmer Louise een 

welverdiende knuffel gegeven. Dit was het einde van de doop.  

Daarna volgde de doopcantus, dit was in de karaoke. Toen we 

toekwamen moesten we geblinddoekt de zaal binnenkruipen en 

moesten we een (hopelijk) valse penis pijpen. We mochten gaan 

zitten en kregen één van de vreselijkste drankjes dat ik ooit 

gedronken heb. Eens dat het op was mochten we het doorspoelen 

met een beker zalig vloeibaar goud. De cantus zelfs was enorm leuk, 

veel gezongen en zelfs gedanst. Uiteindelijk moesten we dan onze 

peter of meter kiezen en kregen we ons lintje. Dus, alhoewel het 

een redelijk vuile avond was, was het zeker de moeite waard en 

zeker één van de beste avonden die ik al beleefd heb. 

Anthony Van der Elst – Schacht 2014-2015 
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31/10 Halloweenparty 
Ohhhh Halloween. Dit betekent één ding: 

verkleden en snoep. Er was een heuse 

snoeptafel in ’t Kofschip en ’t Kofschip was 

heel mooi ingericht. Toch er was veel 

SNOEP! We hadden van Maarten als 

bedankje voor de inrichting 2 flessen sterke 

drank gekregen en redelijk wat 

shotbekertjes. De avond kon niet mislukken. 

Alhoewel… Sommigen weten niet zoveel 

meer van deze avond. Er was veel leute en 

lol… Er werd gedanst, gedronken, gedanst, 

weer gedronken,… Sommigen lieten zich 

volledig gaan, anderen minder omdat ze bob 

waren. Daarnaast zijn er ook velen die niet veel meer van deze 

avond weten…. 

Charlotte Schröer – Zedenmeester 2014-2015 

Na een etentje op kosten van het werk (toevallig op Halloween), 

besloot ik als gewone burger daarna nog even ’t Kof te bezoeken. 

Op ’t gemak enen drinken met mijn mede-fixers. Maar wat ik daar 

zag toen ik aankwam, da wa ni heweune wi! (‘Dat was ni gewoon, 

hoor’ voor de niet West-Vlamingen onder ons.) 

Ik kwam het ene monster na het andere tegen. Na enkele pintjes  en 

al mijn kennis over monsters uit Supernatural (zalige serie btw) nog 

eens herhaald te hebben, besloot ik toch met hen te gaan babbelen. 

Wat volgde was een beestige avond/nacht. Toen de zon alweer 

kwam piepen, was het tijd om terug naar huis te gaan.  

En nogmaals een dikke merci voor het monster dat meegefietst is 

tot aan mijn deur.  

Melissa Manderick – Cantor 2014-2015 
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3/11  Clubetentje @ Prima Donna 
Op een regenachtige avond, verzamelden enkele Ideefixers zich 

samen in de Overpoort. Niet voor ’t Kofschip, waar ze normaal 

samentroepen, maar aan de Prima Donna. 

Een laagske leggen voor het uitgaan, maar dan in stijl.  

Wat waren we blij toen onze pizza’s voor onze neus stonden. 

Charlotte was zelfs zo blij dat ze spontaan haar pizza op haar schoot 

legde.  

Na het etentje werd er nog eentje getrakteerd en toen gingen we 

allemaal samen naar ’t Kof (onze natuurlijke habitat) en zoals het 

gezegde gaat: ‘What happens at ’t Kof,…” 

Melissa Manderick – Cantor 2014-2015 

 

12/11  Gravensteenfeesten 
Naar jaarlijkse gewoonte was halfweg november weer het moment 

om de legendarische ‘Grave stone feesten’ te houden. Met de 

Rodenbach die voor de ene Ideefixer al wat beter smaakte dan de 

andere, maar dat hield de meesten niet tegen om ze duchtig binnen 

te gieten. 
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Voor de 65ste keer werd in de namiddag het Gravensteen bezet ter 

herdenking van enkele moedigen die het ons voor de eerste keer 

voordeden op 16 November 1949 om te protesteren tegen de 

hogere prijs van een pintje, wat een zeer nobele zaak is! Maar van te 

hoge bierprijzen hadden we geen last meer op het Sint-Pietersplein 

en dat hebben we mooi laten merken door liters door onze keel te 

laten vloeien. Waarbij enkelen (volgens de streepjes op hun hoofd) 

al dicht bij de 5 liter Rodenbach zaten. 

Verder werd op deze koude novembernacht de warmte erin 

gehouden door de sfeer die top was met enkele oude bekenden die 

nog eens kwamen opdagen. Voor anderen (schachten) werd de 

koude verdreven door met de Ideefixvlag te zwaaien alsof hun leven 

er van af hing. 

Zoals gewoonlijk werd deze avond vol geschiedenis afgesloten met 

een verfrissend pintje in het clubcafé. 

Marco Vandewalle – commilito 

17/11  Schachtenverkoopcantus 
Een gezellige avond ter voorbereiding op nog meer gezellige 

avonden! We liepen de smalle trappen op, binnen in een klein 

zaaltje. Alles klaarzetten en de avond kon beginnen. Ze namen ons 

mee naar buiten, we zongen het clublied, het was prachtig, we 

deden het fantastisch! 1 per 1, liepen we geblinddoekt de zaal terug 

binnen, op handen en knieën, op je buik, kruipen ga je doen! Wat er 

toen gebeurde laat ik even terzijde. Dan nog een schachtenpapje 

drinken. 

Daarna probeerde iedereen zichzelf te verkopen. Koekjes, zingen, 

dansjes, voordrachten. Het was zalig! De verkoop ging er goed aan 

toe. Iedereen is verkocht, iedereen was blij! Daarna volgde het 

overhandigen van de lintjes, we waren officieel lid van Ideefix! Er 

volgde nog een gezellige avond met veel zingen en nog meer pintjes 

drinken!  

Anne-Sophie Antoin – Schacht 2014-2015 
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26/11 Kofcantus 
Er zijn veel studentenclubs in Gent, 

maar de 4 clubs in ’t Kofschip zijn echt 

aan elkaar gehecht. Zo organiseerden 

Anabolica, Hospitalia, reGent en ons 

geliefde Ideefix samen een cantus. 

Ieder deel van de cantus nam een ander 

praesidium de leiding en toonden wat 

ze in hun mars hadden. Maar wij als 

schachten en de commilitones van alle 

clubs zaten samen te drinken en te 

zingen. Er was enorm veel volk en bier, 

dus de avond kon sowieso al niet 

misgaan. Zelf onze peter Maarten 

kwam tijdens een tempus opdagen voor 

zijn eerste cantus. Met 4 linten om zijn 

schouders kwam ook hij een stap 

dichter bij het studentenleven. Ideefix had de eer om het laatste 

deel van de cantus voor zich te nemen. En hier kregen we te zien dat 

onze senior zelf de zatste mensen onder controle kan houden. Onze 

senior hield zijn hoofd koel (mits een pintje) en sloot de kofcantus 

met stijl af. Het was een zalige avond en we kennen ineens weer een 

boel toffe mensen erbij. Merci Ideefix, merci Kofclubs, merci 

Maarten, merci Kofschip!  

Benoït Goemanne – Schacht 2014-2015 
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1/12  Sinterklaasclubavond 
Lieve kinderen, 

Zoals ieder jaar bracht ik een bezoek aan 

jullie clubcafé. Ik was weer heel blij jullie 

allemaal weer terug te zien. Ik was heel blij 

jullie te kunnen vertellen dat er dit jaar 

eigenlijk geen stoute kinderen waren bij 

Ideefix en dus had ik snoepgoed, 

clementines en chocolade bij om jullie te 

belonen. Dat had ik uiteraard niet zelf van 

Spanje naar hier gedragen maar ik kreeg 

hiervoor de hulp van een van mijn Pieten, 

namelijk Cultuurpiet. Die brave jongen had 

heel wat werk al dat lekkers tot hier te 

krijgen maar gelukkig waren jullie er om 

heel snel zijn zak te legen.  

Een aantal van jullie was toch niet altijd even braaf afgelopen jaar 

maar na een kort gesprek bij mij op schoot zat dat weer goed. Er 

waren ook helaas wat stoute kinderen van andere clubs aanwezig 

maar die verdwenen snel in de zak. Wel spijtig dat jullie praeses er 

niet bij kon zijn die avond want dat is toch zo een brave jongen hé, 

neem daar maar allemaal een voorbeeld aan hoor, zo een lieve 

vriendelijke jongen! Mijn bezoek was helaas maar van korte duur 

want ik moest natuurlijk nog zoveel andere kinderen gaan bezoeken 

die avond! Ondertussen ben ik weer terug in Spanje en verheug ik 

mij al op het volgende bezoek aan jullie! Wees ook het komende 

jaar maar heel braaf, dan zal ook in 2015 jullie schoentje gevuld 

worden met snoep en chocolade!  

Tot volgend jaar lieve kindjes allemaal! 

De Lieve Goede Sint 
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3/12  Spelletjesavond 
De spelletjes lagen klaar, de strategieën werden uitgedokterd, 

kortom, iedereen was klaar om het op te nemen tegen de 

allerbesten. We vertrokken eens naar The Dixie in plaats van ons 

gewoonlijk plekje in’t Kof.  

Er werd gekaart, geschaakt, ge-iets-met-rare-bewegingen-dat-ik-de-

naam-niet-meer-van-weet, ge-UNO-d, maar vooral gespeeld. Het 

was een gezellige leuke activiteit zeker voor herhaling vatbaar.  

Nikita Van Parys – Cultuur 2014-2015 

10/12 Massacantus 
Al om 17u45 hadden we afgesproken op de verschrikkelijk koude 

trapjes op het Sint Pietersplein met een blik op de reusachtige tent 

waar we al snel menig Rodenbach zouden drinken. Vanaf de meeste 

aanwezig waren gingen we naar binnen. De potten werden snel 

verdeeld en de eerste emmers werden met Rodenbach gevuld.  

Tussen het drinken en zingen door, was er ook tijd om eens alle 

pro’s en oud-leden, die talrijk aanwezig waren beter te leren 

kennen. Kneukeltje voor zij die aanwezig waren! 

Buiten de koude die er heerste was het een heel aangename cantus, 

ik heb er alvast enorm van genoten. Alhoewel pintjes drinken na 

veel Rodenbach precies niet zo’n goed idee was.  

De afterparty in’t Kofschip was ook dik in orde. Hier kan onze 

temmer zeker van meespreken. Op naar editie XXIII! 

Lisa Van Landuyt – Vicepraeses & PR 2014-2015 
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Sportactiviteiten 
De eerste sportactiviteit van het academiejaar 
2014-2015, die meetelt voor het 
sportklassement van het SK, is de 12u loop. 
Daar hebben we een volledige dag gelopen met 
de kofclubs. Maar ook een aantal toeren voor 
het Senioren Konvent. Een lastige, maar 
bijzonder leuke dag voor elke sporter en 
supporter.  
 
Na de grote vakantie vond er een parkloop 
plaats, met direct daarna een wedstrijdje 
touwtrekken. Bij de mannen liepen 3 Fixers 
mee. Tim Devreker en Marco Vandewalle 
behaalden respectievelijk een eerste en tweede 
plaats. Sam Schryvers volgde later ook met een puike prestatie. Bij 
de vrouwen liepen er twee pro-seniores mee. Ikzelf eindigde in de 
top 10 en Nele Blansaer liet de helft van de andere vrouwen achter 
haar. Daarna deden we mee met het touwtrekken. Hierin bleken we 
jammer genoeg iets minder goed.  
 
De volgende sportactiviteit van het SK was veldvoetbal. De eerste 
match speelden we tegen Geeraard en de Payotten. Geen kans om 

te winnen, maar we hebben ons beste beentje voorgezet. 
Nadien dronken we samen eentje en verdienden wat rust. 
Onze tweede match werd uitgesteld door het stormweer 
en ging uiteindelijk door na de volleybal. Die match ging 
een stuk beter met een aantal mooie acties en 
goalkansen. Marco was onze sterspeler en ik werd 
Smeagol genoemd door de tegenstanders, degenen die er 
tijdig waren, weten wel waarom . Jammer genoeg 
verloren we, maar we  
konden het veld tevreden verlaten.  
 
Bij de volleybal was het gelukkig wat warmer. Melissa VIEL 
in voor de laatkomers met een pijnlijke poep tot gevolg. 
Match 2 was heel spannend en gelijk opgaand, de 3de set 
verloren we jammer genoeg. Een leuke sportieve 
clubavond met afterparty in ons stamcafé.  
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De allerlaatste sportactiviteit van het tweede semester was het 
kickertornooi. Kevin Berghman en Wouter Sadonis speelden voor 
Ideefix. Ook hier werden er drie matchen gespeeld. Telkens maar 
met 2 punten verloren. Maar jullie weten ondertussen dat 
deelnemen belangrijker is dan winnen, WANT er staat jullie een 
lekker vat te wachten!  
Klaar voor de sportactiviteiten in het tweede semester? Ik alvast 
wel! 
Dikke kus, jullie feestende sport. 
 

Tania Vandewalle – Feest & Sport 2014-2015  
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Wist je dat… 
- We het jaar goed hebben ingezet? 
- De sint het wel leuk vond om zoveel fixers op zijn schoot te 

hebben? 
- Hij sommigen minder leuk vond? 
- Hij zich zelfs een beetje misbruikt voelde? 
- Hij Ideefix toch de tofste club vond? 
- Wendel dit allemaal heeft moeten missen? 
- Hij stiekem toch aanwezig was? 
- Louise ook wel genoot van al dat lekkers? 
- Zij soms minder aanwezig is? 
- Dit vooral gebeurd als zij zat is? 
- Dit na de massacantus was? 
- Er veel oudere leden aanwezig waren? 
- Dat de liefde voor Ideefix (en elkaar) nog heel groot is? 
- De schachtjes ook massaal aanwezig waren op de 

massacantus? 
- Vooral eentje een dikke pluim verdiend? 
- Olivier 2 keer meegeholpen heeft met opzetten/afbreken? 
- Hij hierdoor de held van de schachten is? 
- De held van de commilitones nu een beetje Nele Blansaer 

(pro-senior) is? 
- Zij de emmers heeft voorzien voor de massacantus? 
- Wij door haar snel én veel Rodenbach hadden? 
- Wij toch wel liever pintjes drinken? 
- De pintjes van ’t Kofschip de lekkerste zijn? 
- Deze soms gratis worden weggegeven? 
- Deze worden gegeven aan alle aanwezige fixers? 
- Iedereen dus moet komen om ervan mee te genieten? 
- Wendel graag dingen uitdeelt? 
- Hij graag pintjes, maar ook graag strafjes uitdeelt? 
- Charlotte hier ook wel goed in is? 
- Zij ook graag eens haar keelgat openzet? 
- Hiermee echt werd bedoeld dat ze graag eens roept? 
- Melissa niet mag roepen omdat ze anders haar stem kwijt 

raakt? 
- Jullie kunnen helpen die terug te vinden? 
- Wendel ook hulp nodig heeft? 
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- Hij zijn oortjes soms niet terug vindt? 
- Hij ook zijn poesje kwijt is? 
- Hij dit gewoon aan zijn zus heeft gegeven? 
- Zijn zus dit wel lief vond? 
- Melissa ook wel lief kan zijn voor haar zus? 
- Ze dit vereeuwigd heeft op haar pols? 
- Ze ook ééntje heeft op haar been? 
- Dit bedekt wordt door nylonkousen? 
- Nikita ook wel graag nylonkousen draagt? 
- Deze wel een beetje afzakken? 
- Hij de tip kreeg om er een onderbroek boven te dragen? 
- Jari het ook leuk vindt om zich als meisje te verkleden? 
- Hij dit vooral getoond heeft tijdens de Disney-

cocktailavond? 
- Hij dan een mooie, blonde Alice was? 
- Tania toen een rood kapje ophad? 
- Ze dit wel meer mag aandoen? 
- Ze haar latexpakje ook wel meer mag aandoen? 
- We onze nieuwe senior waarschijnlijk niet in latex te zien 

zullen krijgen? 
- Wij dit heel spijtig vinden. 
- De wistje datjes bijna afgelopen zijn? 
- Dit nog veel spijtiger is? 
- We in het volgende obelixke nog meer wistje datjes zullen 

zetten? 
- Iedereen er gerust mag doorsturen? 
- Ze zeker bekeken en overwogen zullen worden? 
- We jullie een heel zalige Kerst wensen? 
- We jullie ook een gelukkige nieuwjaar wensen? 
- We jullie nog een veel betere blokperiode toewensen? 
- We jullie ook goede resultaten toewensen? 
- Al degene die niet meer moeten blokken een beetje 

jaloersheid veroorzaken bij de studenten? 
- Werken eigenlijk ook helemaal niet zo tof is? 
- Wij liever pintjes drinken? 
- We NU afsluiten? 
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Speelhoekje 
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Los de Sudoku op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Cantor Melissa is haar stem kwijt. Help jij mee zoeken? 

     Start hier. 
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18/12 
19/12 

20/12 

21/12 
22/12 

23/12 

24/12 

25/12 
26/12 

27/12 28/12 
29/12 

30/12 

31/12 

1/1 
2/1 

3/1 
4/1 

5/1 

6/1 

7/1 

8/1 9/1 

10/1 
11/1 

12/1 
13/1 

15/1 

14/1 

16/1 
17/1 

18/1 
19/1 20/1 

21/1 

22/1 

24/1 
23/1 

25/1 

27/1 
26/1 

28/1 

LICHTFESTIVAL!!! 

Aftelkalender 
Heb jij geen zin om Ideefix te missen? Tel dan af naar de 

eerstvolgende activiteit! Kleur de bolletjes in als de dag voorbij is. 
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Kalender 2e semester 
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EINDE 

 


