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Voor het 25e jaar onze thuishaven

Overpoortstraat 96
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Woordje van de senior
Hey Fixers, geïnteresseerden en sympathisanten,

Welkom in jaar 25 en dus een nieuw Obelixke! 
Eindelijk vliegen we er terug in, na een welverdiende vakantie. Het praesidium 
en het lustrumcomité zijn er klaar voor en ook dit jaar hebben wij een hele hoop 
activiteiten voor jullie. 

Naast de jaarlijkse activiteiten zullen wij ter aangelegenheid van het lustrumjaar 
extra activiteiten organiseren want 25 jaar moet toch wel stevig gevierd worden! 
Naar jaarlijkse gewoonte starten wij met onze FIX THE IDEA week. Een week 
lang bijpraten, samen een pintje (of drie of meer…) drinken, en vooral heel veel 
feesten! 

Ook dit jaar gaan we weer verder met de kilometerchallenge. Want geef toe, het 
zou fantastisch zijn om die dit jaar af te krijgen. 
Ik kijk er alvast naar uit om jullie terug te zien, nieuwe vriendschappen te 
smeden en vooral om er samen met jullie een onvergetelijk jaar van te maken! 

Om op de hoogte te blijven kan je onze Facebookpagina volgen, ons volgen op 
snapchat en de website in de gaten houden of je kan gewoon komen feesten in 
’t Kofschip op maandag en woensdag. 

Tot de volgende, tot Kofs, 

Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix! 

Kimberly Leclercq 
Praeses 2017-2018
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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 inhoudt. 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. 

Lees het door en leer het praesidium kennen dat heel het jaar er voor jullie zal 
staan. Ontdek de recente gebeurtenissen in de club waar jullie misschien zelfs 
deel van uitmaken. 

Ik heb als PR natuurlijk mijn best gedaan om voor jullie terug een prachtig 
clubblad neer te zetten waarvan iedereen kan genietten. Maar het moet toch 
gezegd worden dat dit mij niet zou gelukt zijn zonder de hulp van Lisa. 

Ik ben er alvast klaar voor om het komende jaar jullie PR te zijn, maar ook 
jullie vriend. Heb je enige ideeën voor een obelixke of andere clubgerelateerde 
zaken? Kom deze zeker aan mij vertellen. Heb je pittige wist je datjes over de 
club? Het Obelixke is hier het ideale plekje voor. En natuurlijk zal ik jullie ook 
op tijd en stond komen stalken om tekstjes te schrijven die in het Obelixke 
geplaatst worden. 

Ik kijk alleszins al uit naar alle zaken die we dit jaar zullen meemaken en ik houd 
me klaar om deze languit in het Obelixke te zetten. 
Hopelijk zijn jullie even klaar als ik. 

Groetjes, Gerbren De Smet, 
PR 2017-2018
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Seli’s noodlebar

Limburgstraat 28

9000 Gent
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10% korting op belegde 

broodjes (leden)

20% korting (leden)
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Frituur Tartaar

Heilige-Geeststraat 3

9000 Gent
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Snackbar ‘t Hoekske

Kortrijksepoortstraat 1

9000 Gent
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Praesidiumvoorstelling
Het praesidium van jaar 25 bestaat uit niet minder dan negen praesidiumleden, 
alstublieft, dankuwel. Alle negen staan te popelen om het jaar te beginnen en 
het 25e jaar te laten knallen. Hier alvast een korte kennismaking.

Naam  Kimberly Leclercq

Functie  Praeses

Bijnaam  Kim, Norberlina,    
   Emmerke, Arisa...

Geboren op 16 - 07 - 1995

Status  Euhm... goeie vraag!

jaren lid  3 jaar

Favoriete drank?  Somersby Blackberry

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? Houten blokjes 
die de datum tonen. Volgens die dingen is het vandaag 12/11...

Wat is je beste openingszin? Daden zeggen zoveel meer dan woorden ;)

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Mijn slaapsigaretje.

Welke talenten heb je? Teveel om op te noemen. #prank

Enkele weetjes over jezelf? “Mijn zus vindt dat mama mij lelijk heeft gemaakt.  
   Ik hou van tatoeages. 
   Ik hou van Rammstein.  
         Ik vind bier eigenlijk helemaal niet zo lekker... “
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Naam  Jonathan Antoine Yvette   
   De Bremme

Functie  Vice-Praeses

Bijnaam  Jonnie, Jon

Geboren op 02 - 09 - 1996

Status  In een soort van    
   liefdevollE relatie

jaren lid  3 jaar

Favoriete drank? Wat is alcohol?

Hobby? Ideefix, dabtraining en slapen

Als de wereld volgend jaar zou vergaan, wat zou je zeker nog willen gedaan 
hebben? Nikita verslaan met Mario Kart

Hou oud was je toen je voor het eerst dronken was? 16 denk ik zo

Wat is je beste openingszin? Hey Steve, spitbull?

Met welk karakter van de Asterix-strips kan je jezelf het beste vergelijken, 
waarom? Idéfix #hondje

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Babbelen met Stevie

Wat is je favoriete Ideefix-activiteit, waarom? Het weekend want dat is een 
heel weekend chillen met vriendjes en pintjes

Enkele weetjes over jezelf?  “De enigste muziek die ik beluister als ik douche is  
Modestep 
Later ga ik een leger van hondjes hebben“

Iets dat je zeker nog kwijt wil? Miauw
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Naam  Nikita Adelin Van Parys

Functie  Penningmeester

Bijnaam  /

Geboren op 17 - 08 - 1994

Status  In een relatie met de feest

jaren lid  5 jaar

Favoriete drank? Duvel

Hobby? Schaken

Welke saus eet je het liefst bij je frietjes? Curry Ketchup

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? Wie koopt er nu 
nutteloze dingen?

Hoeveel cash geld zit er momenteel in je portefeuille/broekzak? Te weinig.

Als je in een ander land dan België zou gaan wonen, waar en waarom? 
Nikitaland, omdat da mijn land is eh duh!

Als je van elke soort activiteit een olympische sport zou mogen maken, in 
welke zou jij een medaille winnen? Japanse puzzels oplossen.

Welke rage/trend van de laatste jaren heb je nooit gesnapt? Die spinners

Enkele weetjes over jezelf?  Ben al eens 6de geweest op een Belgisch 
kampioenschap schaken

   Iets dat je zeker nog kwijt wil? Waarom zo moeilijke vragen?
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Naam  Lisa Ilse Nora Lutgarde   
   Van Landuyt

Functie  Feest

Bijnaam  /

Geboren op 23 - 01 - 1993

Status  In een relatie met de   
   penningmeester

jaren lid  6 jaar

Favoriete drank? Melkske - Kahlua, Vodka en melk - en wijn

Hobby? Ideefix

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? Een ajuinsnijder 
dat niet scherp genoeg is om ajuinen te snijden :’(

Als je in een ander land dan België zou gaan wonen, waar en waarom?
Spanje, wegens de siësta, zwembaden (én goe weer om erin te zwemmen) en 
tapas <3

Wat is je beste openingszin? Vertrouw je mij?

Asterix of Obelix? En waarom? ** Asterix, omdat zuk’n sterre is! **

Met welk karakter van de Asterix-strips kan je jezelf het beste vergelijken, 
waarom?  Nestorix, ik ben een van de oudste in dit praesidium en ik ben samen 
met een jongere knappe man <3

Enkele weetjes over jezelf?  Ik ga ooit trouwen met een Ideefix-lid.

Iets dat je zeker nog kwijt wil? Gerbren stelt moeilijke vragen. 
Ideefix is de max! 
Er zitten 3 Zwevegemnaren in het praesidium! :D
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Naam  Joachim Alfons    
   Vanoverberghe

Functie  Cultuur

Bijnaam  Cultuur

Geboren op 08 - 04 - 1994

Status  In een relatie

jaren lid  2 jaar

Favoriete drank? Chocomelk

Hobby? Vrijwilligerswerk en op uitwisseling gaan

Wat is je beste openingszin? Je bent net zo schattig als een panda

Met welk karakter van de Asterix-strips kan je jezelf het beste vergelijken, 
waarom? Obelix, ik kan even lomp zijn als onze goede vriend

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Een slaapwel sms’je 
naar mijn lief sturen

Als je van elke soort activiteit een olympische sport zou mogen maken, in 
welke zou jij een medaille winnen? Uitstellen van de activiteit

Welke rage/trend van de laatste jaren heb je nooit gesnapt? Kinderen met 
een veel te dure smartphone

welke tekorten heb je? Uitsteller, online communicatie

Enkele weetjes over jezelf?  “Ik zat nog in de pianoles een goeie 7 jaar geleden  
   met Lisa.  
   Ik heb al in vier verschillende landen gewoond.”

   Iets dat je zeker nog kwijt wil? Ik zal Ideefix de eerstkomende zes   
   maanden missen!
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Naam  Anouk Erna Henk    
   Gabriëlle Yvonne    
   Van Hootegem

Functie  Sport

Bijnaam  Snookie

Geboren op 19 - 05 - 1991

Status  it’s very complicated...

jaren lid  3 jaar officieel    
   in de praktijk 7-8 jaar

Favoriete drank?  Wodka lime <3

Hobby? sporten zonder knieën te gebruiken

Als de wereld volgend jaar zou vergaan, wat zou je zeker nog willen gedaan 
hebben? DE kilometer van Ideefix vervolledigen! 

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? een roos

Hou oud was je toen je voor het eerst dronken was?  pakt 16 jaar

Wat is je beste openingszin? Jij hebt een opening, en ik heb zin ;)

Met welk karakter van de Asterix-strips kan je jezelf het beste vergelijken, 
waarom? Cleopatra, ik word graag als een koningin behandeld.

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Haha, iedereen kent 
het antwoord op deze vraag!

Enkele weetjes over jezelf?  ik ben competitief ingesteld (bereid je maar voor)

Iets dat je zeker nog kwijt wil? Deelnemen is belangrijker dan winnen (maar 
niet heus)



16

Naam  Gerbren De Smet

Functie  PR

Bijnaam  Gerrie      
   (slerrie voor sommigen) 

Geboren op 11 - 05 - 1996

Status  Single

jaren lid  3 jaar

Favoriete drank?  Zwarte wodka met sprite

Hobby? Ideefix en tam zijn

Als de wereld volgend jaar zou vergaan, wat zou je zeker nog willen gedaan 
hebben? Jonathan nuchter zien (never happened, never will happen)

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? Elk jaar toch 
steeds weer mijn agenda

Hou oud was je toen je voor het eerst dronken was? 20 (ik was een heeeeeel 
saaie jongen)

Als je in een ander land dan België zou gaan wonen, waar en waarom? 
Engeland. Regen en platteland, wat heb je meer nodig

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Mij neerleggen

Welke rage/trend van de laatste jaren heb je nooit gesnapt? Fidget spinners

Wat is je grootste fobie? COMIC (freaking) SANS

    Enkele weetjes over jezelf?  “Ik kan goed koken 
    Als ik mensen kan ambeteren doe ik het zeker, pas dus maar op “

   Iets dat je zeker nog kwijt wil? Woef
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Naam  Melissa Manderick 

Functie  Cantor

Bijnaam  Mel, Melisandra

Geboren op 23 - 05 - 1994

Status  In een relatie,     
   hopelijk nog steeds als het Obelixke   
   uitkomt :) 

jaren lid  5 jaar

Favoriete drank?  Bier en wijn en bacco

Hobby? Basgitaar

Wat is het meest nutteloze object dat je ooit hebt gekocht? Ik heb in den 
Action gewerkt, Kheb duust nutteloze dingen

Hoeveel cash geld zit er momenteel in je portefeuille/broekzak? Rostjes

Wat is je beste openingszin? dingdingding

Als jij eens de toverdrank van Panoramix zou mogen drinken, en dus super 
sterk zou zijn, wat zou jij dan doen? Een huis bouwen en verhuizen

Als je van elke soort activiteit een olympische sport zou mogen maken, in 
welke zou jij een medaille winnen? 10 km Netflix and chill

Als je 100 jaar bevroren zou zijn in het ijs en je wordt wakker, wat zou je 
eerste vraag zijn? Wtf?

Enkele weetjes over jezelf?  
MetalenhardcorePintjesdrinkenNetflixaddictBickyisdeliefdevanmnleven

Iets dat je zeker nog kwijt wil? Als ge iets wil weten, moet je het vragen :)
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Naam  Aurieke Marie Ivone    
   Meyfroot

Functie  Schachtentemmer

Bijnaam  Autje 

Geboren op 22 - 07 - 1996

Status  Forevee alone

jaren lid  2 jaar

Favoriete drank?  Alles met alcohol in

Hobby? Drinken, kof hangen, koken

Als de wereld volgend jaar zou vergaan, wat zou je zeker nog willen gedaan 
hebben? Een trio doen, kind krijgen, heel de wereld ontdekken

Als je in een ander land dan België zou gaan wonen, waar en waarom? 
Rome omdat ik hou van pasta

Wat is je beste openingszin? Blad steen muilen?

Met welk karakter van de Asterix-strips kan je jezelf het beste vergelijken, 
waarom? Met de proffersor ook zo slim ;)

Wat is het allerlaatste dat je doet voor je gaat slapen? Dit is niet voor 
publiek beschikbaar

Als je 100 jaar bevroren zou zijn in het ijs en je wordt wakker, wat zou je 
eerste vraag zijn? Is er iets om te eten?

Enkele weetjes over jezelf?  Ik kan super lekker eten maken :D

 Iets dat je zeker nog kwijt wil? Kom bij ideefix en we maken er samen 
een   fantastisch jaar van dat je nooit ga vergeten ;)
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Kalender

sportKalender 

10/10  Parkloop/ touwtrekken 
26/10  Tafeltennis 
08/11  Volleyball 
21/11  Kickertoernooi 
15/02  Badminton 
21/02  Basketball / zwemmen 
06/03  Zaalvoetbal 
13/03  Zaalvoetbal 
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Buzzy snacks

Sint-Kwintensberg 56

9000 Gent
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Outpost

Ottergemsesteenweg 13

9000 Gent
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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 8/05
Zes clubs met elk hun persoonlijke cocktail en dat allemaal tesamen in ons 
geliefde café, ‘t Kofschip. Zo zag die zwoele lentenacht van maandag 8 mei eruit. 
Het thema was: Sheep ‘till you sleep. Maar dikke prank, er was helemaal geen 
sprake van slapen (of schapen). 

Alleen maar drinken en dansen, en dansen en drinken. En dat met al onze 
vriendjes en vriendinnetjes van Ideefix en de andere kofclubs. Dit feestje was 
echt een geweldige afsluiter van het jaar en deze keer mocht ik zeer zeker met 
mijn uitgaanskleren direct in bed kruipen tegen de ochtend toe. #pyjama
Al een chance want er waren misschien iets teveel cocktails en pintjes 
gedronken die avond, al zeg ik het zelf.

Bij deze sluit ik af en hoop ik met jullie van de jaar #LUSTRUMJAAR nog veel 
pintjes en cocktails te kunnen drinken.

Groetjess, Jonathan
Vice-praeses 2017-2018

Instuif& Lintoverdracht praeses 10/07
Nadat we afscheid moesten nemen van het vorige praesidium - vooral Louise 
eigenlijk want de rest is blijven plakken - was het tijd voor de eerste activiteit van 
het nieuwe praesidium. Zoals  gewoonlijk trokken we naar ’t Kofschip om dat te 
vieren met een pintje (of twee).

Voor Melissa was het tijd om haar lint officieel aan mezelf door te geven, het 
einde van een fantastisch jaar maar ook het begin van een nieuw jaar. 
Het praesidium is helemaal klaar voor jaar 25!

  Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix 
  Kimberly Leclercq
  Praeses 2017-2018
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Improvisatiecantus 17/05
Op 17 mei was het de eerste activiteit na de instuif van ons nieuw verkozen 
praesidium! En om het direct met een knal aan te pakken werd er gekozen 
om een improvisatiecantus te houden. Dus trokken we met z’n allen naar het 
citadelpark om ons daar een plaatsje te zoeken om gezellig wat cantusliedjes 
te zingen. Met wat leden van eigen bodem en enkele bezoekers vlogen we er 
in. Met veel gelach en af en toe eens een strafje. Maar al te serieus ging het er 
natuurlijk niet aan toe. Iedereen had zijn eigen drank bij en ik herinner me enkel 
nog dat mijn fles vodka die avond iets te snel vorderde. En vodka en ik zijn dan 
toch wel een match made in heaven. 
Na de improvisatiecantus zochten we onze weg terug naar ‘t kofschip (wat voor 
de een al wat moeilijker was dan voor de ander) en hebben we daar verder 
gefeest tot het ochtendgloren.
Op naar de volgende kater! 

Groetjes, Gerbren
PR 2017-2018

Zomercantus + verkiezingen 28/06
Er was eens... Een club in dat toffe café, een zomercantus en een ongelooflijk 
zenuwachtige schacht. Waarom was die schacht zo zenuwachtig? Wel, hij wou 
zich als enige schacht laten ontgroenen op de zomercantus. Je kan het al raden, 
ik was die schacht.

Het was best een vreemde ervaring, ik zat namelijk alleen in de schachtenbak.
Niet dat ik daar zo lang heb gezeten, ik heb vooral bier uitgeschonken en er 
werden maar een paar liedjes gezongen voor de ontgroening begon en ik aan 
een vragenvuur werd onderworpen. Na een toch niet zo gezellig onderonsje 
met Anouk, het was namelijk een Ideefixke, werd ik ontgroend en mocht ik in de 
gezellige corona gaan zitten.
Véél beter dan alleen in de bak.

Toen begon de cantus pas echt. Van de kleine gezellige corona bleef niets meer 
over. In de plaats kwam er een ongelooflijk enthousiaste en bruisende groep 
Overpoortgangers. Er waren zo veel bezoekers dat er twee zedenmeesters 
nodig waren. Gelukkig kon Joris op Anouk rekenen om de cantus wat in toom 
te houden. Het was een enorm bruisende cantus. Toffe ad pistums, een grote 
estafette met drie teams waarbij Ideefix moest winnen, heel veel toffe liedjes en 
nog meer bier. De sfeer zat er in.
Na al dat zingen en dat drinken was het tijd voor een gezellig stil gedeelte.

Studentikoze groetjes van jullie nieuwste commilito,
Jonas.
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Dies natalis bbq 5/07
Op 5 juli werd na jaarlijkse gewoonte alweer de Dies Natalis BBQ gehouden. 
Vele hongerige magen kwamen hier op af! Bij aankomst in ‘t Kofschip werd ons 
een cocktail aangeboden door het praesidium en stonden de hapjes klaar om 
van gesmuld te worden. 

Arvid stond alweer klaar om te helpen en nam de BBQ voor zijn rekening. 
Wanneer het vlees klaar was, mochten we allemaal gaan aanschuiven aan een, 
veel te lang, buffet. Allerlei pasta salades, aardappelsalades, groentjes, brood, 
vlees... Na een eerste keer aanschuiven (en een tweede en derde keer...) had 
iedereen teveel gegeten en werd er nog rustig nagepraat met een lekker pintje! 
Daarna was het voor mij weer tijd om naar huis te trekken. 
Alweer een geslaagde editie kan je wel zeggen!

Louise
Vicepraeses 2016 - 2017

beachparty 07/07
Is er iets beters te doen op een zwoele zomeravond, dan afzakken naar ‘t 
Kofschip? Samen met nog enkele ‘anciens’ besloten we dat het tijd was om nog 
eens een stapje in de wereld te zetten en om met de studenten het einde van de 
examens en het begin van de zomer te vieren. We kwamen toe aan ‘t kof, waar 
de vakantiestemming al helemaal te proeven was, (lees: cocktails, zwembandjes, 
palmbomen en zand!) 

Het duurde dan ook niet lang voor we met Ideefix het podium veroverd hadden 
en iedereen onze beste dans moves konden laten zien. Het was een gezellige 
avond met een leuk weerzien en vooral veel cocktails... 
Met andere woorden, een goede start van de zomer!

Maren
Penningmeester 2011 - 2012
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ideefIx op de Gentse feesten 16/07
De Gentse feesten waren al volop aan de gang. Nadat we stad Gent eerder al 
eens onveilig gemaakt hebben, besloten we dat het tijd was om Gent te tonen 
wat drinken echt betekent.
We spraken af om 16h aan de Mc Donalds aan de Korenmarkt (aangezien 
iedereen dat weet zijn). Van daaruit zijn we naar polé polé getrokken om wat te 
feesten feesten en drinken drinken. Na wat pintjes en wat gegoochel van een 
mentalist (what happens at Gentse feesten, stays at Gentse feesten), was het 
tijd om te eten. Mc’do eurodeals dus.

Toen de avond begon te vallen, was de tijd aangebroken om ons te verplaatsen. 
Het eerste idee was om te gaan kijken naar Kenji Minogue op Boomtown. (Voor 
de mensen die dit niet kennen: “Nederlandse” muziek in het West-Vlaams). We 
hebben dan maar optie 2 gekozen: Drank gaan halen in de nachtwinkel, in het 
Baudelohof zitten en drankspelletjes spelen (Jonathan was mee DUUUHH).
Zoals sommigen onder jullie al weten, kan niet iedereen even goed tegen 
alcohol. Er gaan mogelijks geruchten rond dat Gerbren niet tegen vodka kan. 
Die avond heeft hij dat nogmaals bewezen doen hij zich plots voortbewoog als 
een worm in het park… (zie foto in onze groep, ’t is echt niet oke..).

Na nog wat bier, vodka, meer bier, gebeurde het onwaarschijnlijke. De zon 
kwam op. Het werd dus tijd om ons op het gemakje terug naar ons bed te 
begeven, maar niet vooralleer we ontbeten hadden. Jammer genoeg was de 
Mc’do dicht (en dat om 6h15).
Wij arme mensjes zijn dan maar gaan slapen.

Mikel, commilito

heropening kof 16/08
Het aftellen naar de opening van tkof, was niet altijd zo tof. 
Door de vakantiemaanden heen, geen lichtje die er verscheen. :( 
Ondertussen stonden we maanden droog, 
verlangend naar die o zo vertrouwde toog... 
Eindelijk was het daar dan, voor mij een shotje als het kan! 
Om de traditie opnieuw verder te zetten, 
moesten we niet op een metertje letten. 
Flamingos en cactussen in het rond, 
de ochtendstond had een kater in de mond... 
Daar zat ik dan met een bonkende kop 
en hiermee houdt het verhaaltje op ;)

Anouk
Sport 2017-2018



26

Picknick 20/08
Het was een mooie dag alleen maar zon en blije gezichten meer moesten 
wij niet hebben op onze eerste lustrumactivitiet het jammere was dat er niet 
zoveel volk was maar de mensen dat niet aijn geweest kunnen hun dit alvast 
beklagen! Plots kwan onze pro senior sofie af om nog eens onze kindertijd 
boven te halen en om tussen 2 vuren te spelen ik heb zeer goed gelachen ook 
al deed ik niet mee met het spelletje wat nog beter was was 1,2,3 piano dat was 
ook zeer leuk en grappig en wat ook niet mocht ontbreken was schipper mag 
ik over varen en dan konden we ook ons nog eens goed uitleven er waren ook 
gezeldschapspelen zoals jenga, twister en mens erger je niet het was een zere 
leuke dag met ideefix alleen maar blije gezichten en drank en eten wat moet 
een mens nog meer hebben! 

Groeten, Kim
Vice-praeses 2012-2013
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10% korting (leden)
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Frituur Fritadel

Ijzerlaan 9

9000 Gent
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Sfeerbeelden
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