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SALUTATIO
SCRIPTORIS
JASMINE

STRYNCK,

SCRIPTOR

2020-2021

Hey y'all!

Ach, hoe graag ik het jullie face-to-face had gezegd... ik doe het dus maar via
deze weg. Ik hoop van harte dat jullie het allemaal goed stellen! Zo niet, hoop ik
dat je weet dat dat echt oké is en dat ik graag naar je luister indien je nood hebt
aan een goeie babbel. Om het met de theme song van Kim Possible te zeggen:
'Call me, beep me, if you wanna reach me'. Maar even serieus, in tijden zoals deze
heb

je

af

en

toe

eens

nood

aan

een

luisterend

oor,

dat

heb

ikzelf

ook

al

ondervonden. Wel, de Klassieke Kring (inclusief mezelf) is graag jouw luisterend
oor! Reach out, je kan er eens deugd van hebben ;)

Als je op zoek bent naar een manier om je zorgen even te vergeten (naast onze
zeer plezante online activiteiten natuurlijk), dan heb ik het perfecte middel voor
jou!

De

tijd

is

namelijk

aangebroken

voor

de

derde

Klassikaster,

woop

woop

(period pooh)!!

Het is een jaar als geen ander, en dus heb ik voor jullie wederom een unieke
Klassikaster, deze keer met het thema Winter! Nee, het is inderdaad nog geen
winter, maar dus wel het ideale moment om ernaar uit te kijken! Wie de man op
de cover is, vraag je? Wel beste classici, mocht je het nog niet geraden hebben,
het

is

Horatius!

celebramus!

Hij

Hij

mag

was

dan

volgende
ook

zo

week

namelijk

vriendelijk

om

2085

samen

kaarsjes

met

tal

uitblazen,

van

andere

schrijftalenten een bijdrage te leveren aan het 'Locus Amoenus'-gedeelte van
deze Klassikaster!

Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Lees, ontspan en geniet! Ik wens
iedereen een aangename en productieve blok toe! Dat we elkaar in het tweede
semester weer tegemoet mogen lopen op de Blandijn.

Veel liefs, jullie scriptor <3
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DE PRAESES
SPREEKT...
FLORIAN

DEBAENE,

PRAESES

2020-2021

Salvete beste leden,

Het is zoals elk eerste academiesemester weer hetzelfde liedje: plots staan die
laatste weken voor de deur, en zijn er – corona of niet – nog een hoop boeken te
lezen, lessen (online) te volgen of in te halen, papers te schrijven en nota’s in orde
te maken vooraleer we de blok met volle kracht zullen moeten invliegen.

De KK draait sinds de nieuwe lockdown volledig online: onlineactiviteiten, projectjes
voor

onze

komende

90ste

verjaardag,

vertaalwedstrijden

toverden

op

mijn

en

anderen hun gezicht een glimlach, en bieden telkens een fijne gelegenheid om
toch

in

contact

te

komen

met

elkaar

tijdens

de

moeilijke

momenten

die

we

allemaal al trotseren sinds studeren weer een tweegevecht geworden is tussen
onze computer en onszelf.

Normaal gezien hou ik er altijd de goede moed in, maar deze keer kan ik, hoewel ik
weet dat we er allemaal niets aan kunnen doen, niet anders dan het spijtig te
vinden dat dit semester voor jullie, de leden, mijn praesidium en mezelf niet is
kunnen gaan volgens de gulden regels van het KK-studentenleven. Ja, je voelt me al
komen: ik droom ’s nachts over gezellige cocktailavonden, over de eerste keer dat
ik een cantus mag leiden en over de iconische KK-eetactiviteiten.

Maar goed! Dat neemt niet weg dat we zullen blijven proberen, en blijven hopen
dat we misschien binnenkort weer zullen mogen: we hebben eigenlijk echt al leuke
dingen in petto voor het volgende semester! Meer info volgt nog, uiteraard!
Lieve leden: hou jullie goed, draag goed zorg voor elkaar en geef gerust een gil.
Een babbel kan al eens deugd doen. Iedereen heel veel goede moed gewenst voor
de blok, en nog meer succes bij de komende examenperiode!

Valete
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LISA'S BLOKK SURVIVAL GIDS

7
GOUDEN TIPS OM
DE BLOK DOOR
TE KOMEN

L. POLLENTIER S. D. CARISSIMIS AMICIS

Valt het op dat ik nu bezig ben met de Epistulae ad familiares van Cicero? Wat ik mij
afvraag als ik zijn oeuvre lees, is waar deze man al die tijd vandaan haalt om dit allemaal te
schrijven. Dat hij naast zijn carrière als advocaat, consul, imperator… tijd heeft om the dirty
uit te hangen van de Clodii en nog eens tussendoor een samenzwering te ontmaskeren en
hiervan allemaal verslag uit te
brengen, gaat er bij mij niet in. Dus Cicero, als je hiervoor tijd hebt, teach me your ways. Ik
kan de tips goed gebruiken.
Terwijl ik vol spanning en ongeduld op deze tips wacht, kan ik jullie ondertussen al mijn tips
voor het blokken meegeven:

PLAN, PLAN, PLAN!

Je dag beginnen zonder te weten wat je wanneer wilt studeren, is een dag die
voor 50% verloren is. Maak een planning op die realistisch en haalbaar is. Tijdens
de lesweken heb je nog les dus dat pakt als eerste een plaatsje in. Plan daarna
pauze in, want na 3u achter een scherm te zitten, is pauze meer dan nodig. Plan
als laatste je taken of zelfstandig werk in.
IX

Tijdens de blok, is het belangrijk mathematisch te werk te gaan. Hoeveel dagen
blok heb je? Heb je inhaallessen? Idealiter is je inhaalweek blanco, wat je 21 dagen
blok geeft. Bekijk daarna welke dagen je niet of niet veel zal blokken, zoals de
feestdagen. Deel daarna je aantal dagen blok door het aantal vakken, bijvoorbeeld
7 vakken op 21 dagen = 3 dagen per vak. Bekijk daarna je vakken, zijn er vakken
die je al goed bijhield in het semester waarvoor je geen 3 dagen zal nodig hebben?
Hou die dagen dan ofwel vrij ofwel geef je ze aan een ander vak, waarvoor je
denkt meerdere dagen nodig te hebben.

Kick it to the limit

Leg jezelf limieten op. We zijn nog steeds in december, het is januari nog niet. Als
je nu al dagen maakt van 9u ’s ochtends tot 23u ’s avonds, dan zal je
gegarandeerd in januari niet meer volhouden, terwijl het dan wel nodig zou zijn.
Bekijk voor jezelf wat jou het beste afgaat, ben je een avondmens? Begin dan iets
later met studeren en stop dan ook wat later. Ben je eerder een ochtendmens?
Iets met goud in de mond, sta op tijd op, begin op tijd zodat je ’s avonds vroeger
klaar bent.
'

It s all about balance

Maak een onderscheid tussen ‘licht’ & ‘zwaar’ werk. Heb je nog lectuur liggen
tijdens de blok? Plan die eventueel middenin de dag in of ’s avonds, om even je
hoofd leeg te maken. Voor je ook zelf aan een samenvatting, schema, overzicht…
begint, bekijk eerst de studiehulp die de studentenverenigingen aanbieden.
Caveat! : dit zijn altijd interpretaties van studenten, print ze niet zomaar af om ze
dan direct naar januari door te schuiven. Leg deze samenvattingen/schema’s…
naast het boek en/of je notities en vul ze aan/schrap wat voor jou niet relevant is.
Zo bespaar je tijd met het overtypen/-schrijven maar ben je ook bezig met
leerstof te overlopen alsof je zelf een samenvatting maakt.
"It's called 'Self-Care', honey"

Onderhoud jezelf. Ga aub niet van je bed direct naar je bureau, maar maak
onderweg ook tussenstops in de badkamer, de keuken… Met andere woorden:
zorg dat je genoeg en goed eet en pls, douche! Geloof me, je gaat altijd wel tijd
vinden om te douchen & te eten. Kleed je ook deftig aan, als je in pyjama blijft,
verlaagt dat de productiviteit. En nu je toch bent aangekleed, kom minstens één
keer per dag buiten.
X

An Apple A day...

Eet gezond & slaap genoeg. Ikzelf heb al genoeg ervaren wat stress-eten is en dat
ik dan meestal chips, chocolade, koeken… naar binnen speel. Maar eet gezond
y’all!! Niets mis met comfortfood, maar zorg dat je genoeg energie en vitamientjes
binnenkrijgt. Eet ’s ochtends een stuk fruit, altijd groentjes bij de lunch en het
avondeten. Drink ook genoeg water, wat zij doet met je lichaam = magic. Zorg ook
dat je zeker minstens 7u per nacht slaapt, tijdens je slaap, ordenen je hersenen
alles wat je hebt verwerkt. Slaap je te weinig, wordt niet alles geordend in je
langetermijngeheugen. Onthoud dus: beter uitgerust naar een examen gaan met
dat ene hoofdstuk dat je nog niet hebt herhaald, dan als een zombie op te dagen.
Met logisch en gezond nadenken, kom je veel verder.

geloof in jezelf!

Het is echt oké om tegen jezelf te zeggen dat het wel goedkomt. Ik heb ook zelf
ondervonden dat faalangst tijdens de blok en examens, veel intenser wordt maar
laat dat niet de overhand nemen. Onthoud ook dat niet alle dagen even productief
zullen zijn. Dat is volkomen normaal! Soms is het ook gewoon eens nodig om een
avond vrij te nemen als je in de stress schiet. Neem een bad, drink een wijntje,
kijk een film, maakt niet uit wat, als je het maar kalmeert. Je zal dan wel merken
dat je de dag erna er dubbel zo hard kan invliegen.

Geef niet op!

Op sommige vlakken valt zo te vloeken, dat ze daarboven eens goed hun
wenkbrauwen fronsen. En geloof me, you will, maar het is überbelangrijk om te
onthouden dat de lesgevers en proffen jullie niet willen buizen. Weet ook dat dit
maar tijdelijk is, na dat examen mag je dan gerust alles weer vergeten. Sidenote:
dat geldt niet voor alle vakken, maar je weet wel wat ik bedoel.
Tot slot, rest er mij niets meer behalve jullie succes te wensen. Het is geen makkelijke
periode, zeker niet om in te beginnen maar ik geloof in jullie, denk aan jullie en ik duim
vooral voor jullie.
Xoxo
Jullie bachelor, Lisa
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LAPLAND 2018, DOOR EMMA VAN DAELE

Het beste cadeau dat ik ooit heb gekregen
was een reisje naar Lapland, iets waar ik
al jaren naar uitkeek. Februari 2018 was
het zo ver, en ik was gelukkiger dan ooit.

zelf nog minderjarig was, mocht ik jammer

Op 11 februari landen we op Kittilä in Lapland,

ik las toen ook een van de mooiste boeken die

waar de luchthaven vol ligt met sneeuw. Het

ik ooit gelezen had, namelijk het boek ‘Naïef,

gevoel dat we in een sprookje terecht kwamen

super’ van Erlend Loe. Telkens als ik nu dat

was zeker en vast aanwezig. Na een busrit van

boek tegenkom in mijn boekenkast, herinner ik

ongeveer 3 uur kwamen we toe bij ons huisje,

me de prachtige tijd die ik had daar. Ook

waar we de komende dagen zouden spenderen.

diezelfde namiddag zouden we een husky tour

En als ik zeg dat het magisch was, was het

blank

genoeg niet zelf rijden, maar toch was het een
ervaring om niet te vergeten. In de namiddag
gingen we met sleeën het dorpje verkennen, en

magisch! Ik wou er nu al niet meer weg! Naast
de lodge waar we aten was er een groot domein
vol met husky’s, zeker een stuk of 100, die we
later konden aaien en eten geven. Maar toen we
toekwamen was het al laat, dus was het tijd om
in ons bed te kruipen.
De volgende ochtend begon het avontuur echt.
Om 9u30 moesten we paraat staan voor een
ritje op de snowmobile. Omdat ik op het moment

XII

doen, waar we zelf ons slee mochten besturen.
Op 13 februari was het tijd om wat meer te leren
over de cultuur van daar, dus gingen we naar
een local die ons wat meer zou vertellen over
alles. Daar mochten we eerst een eland
voederen, en wauw, wat een prachtbeesten
waren dat. Daarna nam de dame ons mee naar
een huisje waar we koffie kregen, met een soort
mozzarella in, een specialiteit van daar. Ze
vertelde ons over de geschiedenis van het
dorpje en hoe het er nu aan toe gaat.
In de namiddag waren er verschillende opties
voor wat je kon doen, en een van die opties was
paardrijden in de sneeuw. Ik was meteen
verkocht, dus later die namiddag kon ik de
omgeving

bewonderen

terwijl

we

rustig

rondreden.
De volgende dag, Valentijn, was de dag dat we
vertrokken uit de huisjes, maar we zouden nog
naar een hotel gaan wat verder. Het was een
ijshotel, waar alles gemaakt is uit ijs. Jammer
genoeg lagen wij toen in een normale kamer,
omdat de kamers in het ijshotel zelf helemaal
volzet waren. Maar het was ook gewoon
geweldig om erdoor te lopen en al die
ijssculpturen te kunnen bewonderen. Dit was de
laatste dag van ons reisje. De dag erna zaten we
terug op het vliegtuig naar ons toch redelijk
warme landje, want soms werd het wel degelijk
-20° daar in Lapland. Het noorderlicht hebben
we jammer genoeg niet echt gezien, maar het
was toch de reis van mijn leven!
- Emma Van Daele, oud-lid
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WEEKLY WORKKOUT
MET LASSE

Sporten, het is niet altijd het favoriete tijdverdrijf van mensen!
Sommigen doen het zeer graag, anderen vinden het eerder een
kwelling! In tijden van Corona kan het zeker geen kwaad om
regelmatig eens te sporten of op zijn minst wat te bewegen! Ik heb
daarom enkele korte, maar krachtige dingen die je kan doen om fit te
blijven!

DAG

MA

WORKOUT
De week is nog maar net begonnen, dus veel zin om te
sporten

heb

misschien

je

niet!

iets

Om

korts

de

week

doen,

te

beginnen

zoals

kan

je

bijvoorbeeld

ochtendgymnastiek of een moment om te jammen op één
van je favoriete liedjes! Zet dus een leuk liedje op en laat
je gaan!

DI

Het is de tweede dag van de week en je hebt nog steeds
geen zin om te sporten! Niet getreurd! Bewegen is meer
dan

enorm

afzien

en

zweten.

Stuur

een

berichtje

naar

iemand waar je goed mee overeenkomt, of overhaal een
huisdier om te gaan wandelen! Zoek misschien best wat
plaatsen

op

waar

het

rustig

is

om

te

wandelen!

Eens

buitenkomen doet veel deugd om de gedachten wat te
verzetten!
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WEEKLY WORKOUT MET LASSE

WOE

Het is de derde dag van de week, je wordt wakker en plots
is

er

dat

magische

gevoel:

Joepie,

ik

heb

veel

werk

vandaag en heb nog steeds geen zin om te sporten!
Aangezien we al halverwege de werkweek zijn, kan het
toch geen kwaad om wat bewegingen te doen! Doe wat
korte oefeningetjes zoals pompen en buikspieroefeningen!
Doe dit regelmatig eens, zo is je summer body al klaar
tegen het einde van de lockdown!

DO

De dag waar ikzelf altijd enorm hard naar uitkijk: Yoga
session day! Zoek een filmpje op youtube en verdiep je in
de

wondere

wereld

van

Yoga!

Zend

me

zeker

een

berichtje als je inspiratie nodig hebt, want ik ben mega
into yoga. Aarzel niet om eens met vrienden af te spreken
via facetime om samen te genieten van deze ervaring!

VR

Eindelijk, het einde van de lesweek nadert. Aangezien je
het weekend al kan ruiken, maak je jezelf wijs dat je te
moe bent om te sporten. Probeer op deze dag toch zeker
eens te ontspannen: Ga eens goed lopen, doe wat kleine
oefeningen (sport gerelateerd, niet grammatica!) of jam
nogmaals op dat ene liedje dat je zo graag hoort! Bij mij
thuis is het op vrijdag altijd lekker (vettig) eten, dus een
race om ter snelst frituursnacks naar binnen spelen is ook
wel een optie!

ZA &
ZO

Het is weekend! Dat kan maar één ding betekenen: Tijd om
te rusten en zeker niet om te sporten! Alhoewel, misschien
gingen sommigen van jullie in het weekend wel naar het
café om om ter meeste pintjes van de toog te heffen. Dit is
nu helaas geen optie, maar doe zeker iets met familie of
vrienden. Samen eens naar buiten gaan, wat bijpraten en
eens alles op een rijtje zetten is je go to workout! Zo ben je
klaar voor een nieuwe week waarin je geen zin hebt om te
sporten (behalve in yoga, cuz it’s lit).

XV

in

Wonderland,

Charlie

and

the

Chocolate

Factory,

nessyurC rednaV

Alice

dirtsA rooD

EEN DUIKVLUCHT IN DE
SUREËLE, DOCH
WONDERBAARLIJKE
HORRORWERELD VAN
TIM BURTON

Edward

Scissorhands,… stuk voor stuk kaskrakers én uit regisseur Tim Burtons hand
geschud. Al drie decennia lang doet deze regisseur Hollywood daveren met zijn
spitsvondigheid. Maar wat maakt een Tim Burton film nu zo Burtonesk?
Hieronder bespreek ik enkele kenmerken waaraan je een ware Burton
makkelijk kan herkennen.

1. HET HOOFDPERSONAGE IS EEN OUTSIDER
Of

het

nu

de

moderne

Frankenstein is of een eenzame
chocoladefabrikant met daddy
issues,

doorheen

Burtons

filmografie is een (bloed)rode
lijn zichtbaar van outsiders als
protagonisten. Deze outsiders
worden doorgaans gekenmerkt
als

fantasierijk,

gezegend
bovenaardse

met

gevoelig
een

creativiteit.

en

quasi
Ze

afb 1: uit A Nightmare Before Christmas, 1993

dskcjn een melancholische kant die meestal afstamt uit hun jeugd. Door de
bezitten
omstaanders worden ze in het begin vaak als angstaanjagend beschouwd, maar zijn in
werkelijkheid vaak onschuldiger en menselijker dan de buitenwereld. Jack Skellington
in A Nightmare Before Christmas heeft zo de leiding over Halloween en houdt ervan
kinderen bang te maken. Op hetzelfde moment echter lijdt hij aan een bore-out en
een midlifecrisis. Hij heeft het gevoel zijn hoogtepunt bereikt te hebben en streeft naar
een nieuwe uitdaging om zichzelf te kunnen bewijzen.

Tim Burton

XVI

2. EEN DUISTER THEMA
Met titels zoals A Nightmare
Before

Christmas

Dark

en

Shadows, is de obscure, gotische

kant

van

moeilijk

te

Burtons

creaties

ontkennen.

Zijn

handelsmerk stamt af uit zijn
eigen

kindertijd,

als

13-jarige

monteerde hij reeds griezelige
animatiefilms
afb 2: uit Corpse Bride, 2005

en

nam

hij

regelmatig zijn toevlucht tot het
kerkhof aan het einde van zijn

straatondertoon van de duistere
straat. Opmerkelijk echter is de onmiskenbare vrolijke
nachtmerriewereld die hij keer op keer schept. De realiteit in Burtons oeuvres geeft in
vergelijking hiermee slechts een doodse, gemaakte indruk. Door de echte wereld zo
grimmig weer te geven, tracht Burton het gevoelsleven van de protagonist naar het
beeld te vertalen. Je dwaalt als het
ware rond in zijn gevoelswereld. Zo
heb je het verhaal van de jonge
Victor in Corpse Bride, die per
ongeluk trouwt met – je raadt het
nooit – een dode bruid. Hij ontdekt
echter snel dat de onderwereld,
waarin hij aanvankelijk gedoemd is
samen met zijn dode echtgenote
te leven, veel vrolijker en kleurrijker
aanvoelt dan de grimmig ogende

afb 3: uit Corpse Bride, 2005

de
wereld van de door status en geld geobsedeerde levenden.

3. HET VERHAAL SPEELT ZICH AF IN EEN
BUITENWIJK
Eveneens een residu van zijn kindertijd, is de horror suburbis die Burton graag
portretteert in zijn films. De oppervlakkige en vaak ongewild hilarische realiteit van de
suburbs die hij als kind zelf heeft moeten doorstaan gebruikt hij dan ook graag in zijn

werken. Deze utopisch ogende buitenwijken staan vaak in sterk contrast met de
innerlijke wereld van de protagonist en blijken uiteindelijk eerder een dystopie dan
een utopie te zijn. In Edward Scissorhands daalt Edward van zijn gotische berg af
blank
Tim Burton

XVII

afb 4: uit Edward Scissorhands, 1990

naar

een

typische

Amerikaanse

buitenwijk van de sixties. Door zijn
ogen maken we op een geheel
andere

manier

kennis

met

de

buitenwijken die doorgaans als saai
beschouwd worden. Doordat een
outsider in hun midden geplaatst

wordt, wordt de oppervlakkige en
absurde cultuur die er heerst nog
meer benadrukt. Met zijn grote
scharen als handen lijkt Edward
aanvankelijk de freak te zijn, snel
wordt echter duidelijk dat hij in de
suburbs de meest normale van de

bende

is.

Zijn

goedheid

staat

bovendien in sterk contrast met de
gemeenschap die hem uitspuwt
nadat
afb 5: uit Edward Scissorhands, 1990

het

zijn

talent

grondig

uitgemolken heeft.

4. DE CAST
Niet alleen de personages in Burtons
werken komen bij regelmaat terug
tot leven, ook de castleden kennen zo
nu en dan een wederopstanding. Zo
speelt acteur Johnny Depp maar liefst
acht rollen in de 26 films die Burton
op zijn palmares heeft. Het BurtonDepp combo-effect is bovendien nog
lang niet uitgewerkt dunkt me. Oude
bekenden in Burtons producties zijn

afb 7: Helena Bonham Carter en Johnny Depp in Dark Shadows, 2012

Winona
Rider, Johnny’s oude vlam, Eva Green, Micheal Keaton, Danny Devito en
blank
Helena Bonham Carter, eveneens Burtons ex-partner. De regisseur staat bovendien
bekend om zijn grote aandacht voor kostuums en make-up, dus voel je zeker niet
slecht wanneer je de cast niet onmiddellijk herkent. ;)

Tim Burton

XVIII

5. EEN KINDERFILM TE ENG VOOR KINDEREN
afb 8: uit Hansel and Gretel, 1982

Vers

van

Burton

de

zoals

filmmakers

filmacademie

werd

vele

jonge

andere

aangeworven

door

Disney. Het bleek echter snel dat
Burtons fascinatie voor het duistere
hem

bij

werelds

grootste

kinderanimatieproducent

niet

bepaald in dank werd afgenomen.
Zijn Disney televisiespecial ‘Hansel
and

Gretel’

clownachtig

met

daarin

een

peperkoekenmannetje

met slechts één arm werd blijkbaar
toch niet zo enthousiast onthaald
door de jonge kijkertjes. Het werd
slechts éénmaal uitgezonden. Al snel hierop verliet
Burton Disney om zijn eigen weg
blank
te volgen, met succes dunkt me
Meer weten over Tim Burton? Youtube’s 'The Take, You Know It’s a Tim Burton IF…'
laat je niet op je honger zitten. ;)

- Astrid Vander Cruyssen, Ba3 Indologie

Tim Burton
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DE PERFECTE KERSTFILM/-SERIE
VOOR TIJDENS
Het beste aan de
feestdagen vind ik..
DE BLOK!
A.

Films en series bekijken (of bingen, oop-)
tijdens de blok doen we allemaal (don't
lie). Netflix heeft dan ook dit jaar weer
een aantal leuke kerst-related films en
series beschikbaar gemaakt voor ons!
Doe deze zelftest en vind de perfecte
film/serie voor jou om je blok wat te
verlichten! (in kerstthema uiteraard!)

De romantische sfeer die

errond hangt (en die ik
samen met mijn partner kan
opsnuiven)

B. gezellig binnen kunnen
zitten onder een knus
dekentje met een warm
theetje

C. Het samenzijn met familie

Kerst voor mij is...
A. ontspannend en
romantisch

B. eenzaam, maar
gezellig

C. een groot feest!

3

en vrienden

De feestdagen
spendeer ik het
liefst...
A. gezellig thuis (met
mijn wederhelft)

B. Alleen op mij kamer
met lekkere snacks en
een goeie film

C. Samen met de hele
Als ik tussen deze
3 films zou
kunnen kiezen,
dan koos ik voor...
A. Love Actually
B. The Polar Express
C. Home Alone 2:
Lost in New York

4

1

familie

2

Voor mij is dit hét iconic Christmas
anthem aller tijden
A. Mistletoe van Justin Bieber
B. It's beginning to look a lot like Christmas

5

van Michael Bublé

C. All I Want for Christmas Is You van Mariah
Carey

XX

Mijn favoriete moment op
kerstavond is...
A. Wanneer we samen aan tafel

Dit trek ik aan op
kerstavond...
A. een formal outfit (die

zitten om te eten

B. wanneer ik op mijn gemak kan

matcht met die van mijn

neerliggen om naar een film te kijken

6

C. pakjestijd!

partner)

B. sweat pants en hoodie,
ik ga toch nergens
naartoe

C. matching pyjama's met

Hier zou ik graag ooit
eens de feestdagen
doorbrengen...
A. In New York, waar het

de hele familie!

7

dan altijd sneeuwt en

B. In Australië met een

Mijn favoriete kerstdrankje is...

barbecue op het strand

A. Warme chocomelk

C. Ergens in de bergen op

met marshmallows en

skireis met een goeie

slagroom

gezellig is

après-ski elke avond

8

ONTDEK
JE RESULTAAT
OP DE
VOLGENDE
PAGINA!

B. Glühwein
C. een pumpkin spice
latte van Starbucks

9

Mijn favoriete kerstsnack
is...
A. een zoute pretzel
B. Cinnamon rolls
C. kerststronk of Bûche
de Noël voor de boujee
mensen onder ons

10
XXI

ALS JE HET MEESTE A HAD...
Dan moet jij zeker 'Dash & Lily'
eens

bekijken!

Voor

een

romantische ziel als jij is dit de
to-serie

voor

Bovendien

telt

afleveringen
20

tijdens
het

van

minuten.

elk

Een

de

blok!

maar

8

ongeveer
perfecte

blokpauze dus!

ALS JE HET MEESTE B HAD...
Dan is 'Holidate' de perfecte film voor jou! Met deze film heb je gegarandeerd

een

Deze

nieuwe

doen

lachen

plezante
Netflix
tot

je

blokpauze.

original
buik

zal

ervan

je

pijn

doet, een must-see voor zij die de
feestdagen liever op hun gemak en in
hun

eentje

doorbrengen.

Veel

kijkplezier!

ALS JE HET MEESTE C HAD...
Dan heb je zeker en vast al gehoord van 'The Princess Switch'. Deze
kerstspecial heb je waarschijnlijk al een aantal keer gezien, maar dit
blank

weerhoudt

je

er

vast

niet

van

om hem nog eens te bekijken!
Met deze familiefilm beleef je
het perfecte Sit back and relaxmoment! En goed nieuws voor
de fans, er is ook een vervolg!
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Winter
3-GANGEN
MENU
DOOR

HANNELORE

Voorgerecht: Gevulde
paprika’s met halloumi

Dit voorgerecht lijkt mega fancy, maar is eigenlijk niet zo
moeilijk om te maken. In het recept is een halve puntpaprika
voor elke persoon voorzien, maar je kunt gemakkelijk deze
hoeveelheid verdubbelen om een wat meer vullend
voorgerecht te voorzien.

Ingredienten (4p)
1 kleine rode ui
2 lente-uitjes
2 puntpaprika’s (of gewone paprika’s)
Handvol granaatappelpitten
200g halloumi
3 eetlepels geitenkaas
Witte wijnazijn of appelazijn
Peper en zout
Suiker
Honing

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°.
Eerst maken we supersnel ingelegde rode
uitjes. Snij de rode ui zo fijn mogelijk in halve
ringen en doe deze in een kom of bokaal.
Warm daarna in een pannetje een voldoende
hoeveelheid witte wijnazijn en water op om de
rode uitjes volledig in te laten trekken. De
verhouding moet ongeveer 1/3 water en 2/3
wijnazijn zijn, maar dit maakt niet zo veel uit.
Voeg een halve theelepel zout toe en één
eetlepel suiker,

en meng tot deze opgelost zijn. Giet daarna
het mengsel over de rode uitjes en laat
intrekken. Na een tijdje krijgen de uitjes een
vrolijke roze kleur!
Snijd de puntpaprika’s overlangs in twee en
bestrijk beide zijden met olijfolie. Als je
gewone paprika’s gebruikt, zoals ik heb
gedaan, snijd deze dan in 3 gelijke delen.
Snijd de halloumi in reepjes of blokjes die net
in de paprika’s passen. Snijd de lente-ui in
fijne reepjes.
Schik de paprika’s op een ovenschaal en laat
ze een twintigtal minuutjes in de oven garen,
of tot ze licht doorbakken zijn, maar nog
steeds een beetje krokant.
Bak ondertussen de stukjes halloumi in de
pan tot beide zijden licht goudbruin zijn.
Eventueel kun je er de laatste minuten nog
wat honing overheen sprenkelen om ze wat te
karamelliseren.
We maken ook een ‘dressing’, simpelweg
door 2 à 3 eetlepels geitenkaas te mengen
met 2 à 3 theelepels melk en goed los te
kloppen met een garde tot een coherent
geheel. Voeg een snufje zout toe om op
smaak te brengen.
Haal de paprika’s uit de oven als ze klaar zijn,
en garneer ze met de ingelegde rode ui, de
lente-ui, en granaatappelpitten. Kruid af met
een beetje peper en zout, en besprenkel ze
ten slotte met de geitenkaas-dressing.
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Hoofdgerecht: risotto
met sperziebonen
Ingredienten (4p)
1 liter kokend hete (groenten)bouillon (warm
water + tweetal bouillonblokjes
Handjevol verse dille, fijngehakt
2 teentjes look, gepureerd of heel fijn gehakt
Olijfolie
300g risotto-rijst
150 ml witte wijn
50g geraspte zachte kaas
50g geraspte Parmezaanse kaas
250g snijbonen
50 g erwtjes
20g hazelnoten, fijngehakt

Bereiding
Verhit wat olijfolie in een grote, diepe pan
(eentje met deksel), voeg de rijst toe en ‘toast’
deze enkele minuten terwijl je voortdurend
roert. Voeg de twee gepureerde/fijngehakte
teentjes look toe. Voeg daarna ook de wijn toe
en laat pruttelen tot deze volledig
geëvaporeerd is.
Voeg nu geleidelijk aan de bouillon toe aan de
rijst. Voeg steeds een kleine hoeveelheid toe,

wacht tot de bouillon volledig geabsorbeerd
is door de rijst en voeg dan pas een volgende
geut toe. Meng regelmatig de rijst om, zodat
die niet aanbakt.
Snijd ondertussen de snijbonen in schuine
stukken van een drietal centimeter lang.
Blancheer ze enkele minuten in kokend water,
en giet ze daarna onmiddellijk over in een
kom koud water. Op die manier blijven de
bonen mooi groen en worden ze niet
‘papperig’.
Wanneer de rijst zo goed als gaar is na
ongeveer 25-30 minuten (misschien heb je
nog niet alle bouillon gebruikt, maar dat is
niet erg), meng je de 2 geraspte kazen, de
erwtjes en twee extra eetlepels olijfolie door
de rijst. Kruid met peper en zout, meng de
snijbonen erdoor en plaats het deksel op de
pan. Zet het vuur uit, en laat de pan nog een
tiental minuutjes staan zodat de snijbonen
zachtjes kunnen garen in de warmte die nog
in de pan is achtergebleven.
Toast ondertussen de fijngehakte hazelnoten
in een andere pan tot ze goudbruin zijn. Als
de risotto klaar is, besprenkel deze dan met
wat hazelnoten, eventueel extra kaas, en een
takje dille.

Deze risotto smaakt als een warme
knuffel voor je maag, ideaal in deze
tijd van het jaar.

XXV

Dessert: chocoladefondue
zonder fontein
Wie dacht dat je voor chocoladefondue sowieso een
fonduepan of fonduefontein nodig hebt, heeft het
mis: deze simpele afsluiter van ons driegangenmenu
maak je gewoon in een kookpot! Supersimpel én
superlekker: de perfecte comfort food in deze
donkere tijden.

Ingredienten
200g toblerone-chocolade, fijngehakt
100g zwarte chocolade, fijngehakt
80g boter
200 ml slagroom
Snuifje zout
Dingen om in de dipsaus te dippen! Denk aan
aardbeien, banaan, druiven, ananas, appel,
marshmallows, cake, … Zo veel als je zelf wil!

Bereiding
Smelt de toblerone-chocolade, zwarte chocolade
en de boter au bain marie in een sauspan. Als
alles versmolten is tot een egaal geheel (met
uitzondering van overheerlijke stukjes nougat en
nootjes uit de Toblerone), voeg je een snufje zout
toe, en de slagroom.
Snijd het fruit, de cake, de marsmallows,… naar
keuze in hapklare stukjes en giet de chocoladedipsaus in een aparte kom. Serveren en smullen
maar!

BRON: HTTPS://WWW.ONELOVELYLIFE.COM
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DIXITS
Lisa: "Subiet raakt zij ook al van 't straat"
Lasse: "Daarvoor moet ze eerst op straat geraken"
Jasmine over een situatie in de kleuterschool: "Ik
weet niet of iemand dat ooit heeft doorgehad... dat
er urine op de stoel lag."
Maria: "Stel je voor dat Formi op een date is en die
date 'you are the one for me formidable' begint te
zingen"
Maria: "Ik was vroeger echt goed in memory! Jij ook?"
Hannelore: "Dat weet ik niet meer"
Gaëtan: *doet achterwaartse dab*
Jasmine: "that sh*t get old"
Manon in de dierenartsenpraktijk
tegen een man met een nieuwe puppy:
"En wat is de naam van de hond?"
De man, supertrots: "Cailun! Ja, dat
betekent leeuw in het Latijn!"

XXVII

Opnieuw in de dierenartsenpratijk
vrouw aan de telefoon: "Mijn kat heeft een
elliptische aanval gehad!"
Manon: *wil bijna vragen wanneer hij zijn
baan rond de Aarde had afgewerkt*
Lisa: "Waarom is iedereen verliefd? Doe
keer rustig"
Dr. Wylin nadat hij blaadjes heeft uitgedeeld:
"Ik heb net iets staatsgevaarlijks gedaan, zo
zonder mondmasker..."
*maakt slingerende beweging met zijn handen*
Ine wil met Lisa afspreken om over de examens te praten
Ine: "Ik heb les tot 15u30, daarna ben ik vrij"
Lisa (die duidelijk nog vastzit in het verleden, snif): "Ja,
maar je pendelt zeker? Misschien zal ik wachten tot je
thuis bent zodat je op je gemak bent!"
Tim op de StuArt-vergadering: "Mochten ze er
een probleem van maken, zal ik er een
probleem van maken dat ze er een probleem
van maken."
Jasmine op de filmavond over 'The Half of It':
" 'Love, Simon', maar met lesbians"

XXVIII

NIEUWE KK MERCH!?
Je hoort het goed! Als je de afgelopen weken onze socials in de
gaten hebt gehouden, heb het waarschijnlijk al gezien. Vanaf het
tweede semester verkopen we eindelijk onze nieuwe
lustrummerch! Wat we in voor jullie in de aanbieding zullen
hebben zie je hieronder:
Dé trend van 2020. Wie nu nog
geen
mondmasker
heeft
liggen,
is
zijn
huis
waarschijnlijk al een hele tijd
niet buitengekomen! Veilig,
maar in stijl met het KK
mondmasker, een must-have
als je het ons vraagt!
Met deze boujee kousen draagt de KK je
niet enkel meer een warm hart, maar
ook warme voeten toe! Wie wil dit nu
niet hebben? Voeg deze unieke KK
kousen zeker toe aan je kousencollectie!
Nooit meer zal je met kouvattende
voeten
de
Blandijn
moeten
binnenwandelen. Kopen die handel!

Als je vrienden je al eens hebben
verteld dat je al te veel totebags
hebt, dan hebben ze het mis.
Deze totebag is zo leuk, dat je
zou vergeten dat je er eigenlijk al
12 hebt liggen. En wees nu eens
eerlijk, op eentje meer komt het
toch niet? Dat dacht ik ook! In
huis halen, deze buit!
Deze leuke merch zal te koop zijn in het tweede semester! De pins,
buttons en stickers zijn uiteraard ook nog steeds te koop!
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POV: the impostor wist zonet een van je crewleden te
vermoorden! Vind je weg doorheen het ruimteship om de
moord aan te geven en the impostor te betrappen.
ORANGE
MAD SUS
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De Bubbelstraat 45 telt vijf eenpersoonsappartementen, die op een
rijtje naast elkaar liggen. Kamer 1 ligt het meest links en kamer 5 het
meest rechts. Je hebt net een anonieme tip gekregen dat in één van
deze kamers een lockdownfeestje aan de gang is. Kan jij erachter
komen in welk van de vijf kamers het doorgaat? Je beschikt over de
volgende tips:
1. Er wonen in het totaal vier huisdieren in het gebouw.
2. Eén kamer heeft een rode voordeur, één een gele en één een blauwe. De
andere voordeuren zijn zwart.
3. Jorgen is de enige mannelijke bewoner, en Alexandra de enige die pizza
met ananas lust.
4. Erica’s afwasbak is verstopt. Gelukkig woont er een loodgietster in de
kamer links van haar.
5. De goudvis woont niet achter een gele deur.
6. De kamer met de blauwe voordeur ligt naast die met de rode.
7. Het kamernummer van Claudia is even.
8. De gepensioneerde dame woont al haar hele leven lang achter een gele
deur.
9. De kat woont achter een blauwe deur.
10. De loodgietster en de leeuwentemster wonen achter dezelfde kleur deur.
11. Erica is de enige persoon met twee huisdieren. Eén van de twee is een
chinchilla.
12. In het appartement waar het lockdownfeestje plaatsvindt, leven geen
huisdieren.
13. Eén van de vijf bewoners studeert nog, en één is journaliste.
14. De kamer met de gele voordeur ligt naast die met de blauwe.
15. Nadat de leeuwen zijn getemd, gaat Emilie naar huis naar haar schildpad.
16. De twee kamers met de zwarte voordeuren liggen niet naast elkaar.
17. De anonieme tip ging als volgt: “Hallo? Er is een feestje bezig in de kamer
hiernaast en daardoor kan ik niet studeren voor mijn examens.”
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vul de tabel in aan de hand van de tips en ontdek in welke kamer het
lockdownfeestje gegeven wordt! Voor zei die het nodig hebben staat
er een tip onderaan deze bladzijde om je opweg te helpen!

kamer 1

kamer 2

kamer 3

kamer 4

kamer 5

bewoner
beroep
huisdieren
voordeur
lockdownfeestje?

(met dank aan David De Ceuster!)

. n et e w di e h r e k e z
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LOCUS
AMOENUS
Ik hoop dat de winter komt.
Ik hoop dat de winter komt en ons doet inslapen.
Ik wil een fleece van onaanraakbare sneeuwvlokken uit de hemel om me heen,
zo zacht als de dons die de schapen warm houdt
en
zo warm als de sneeuw koud is
Ik hoop dat de winter komt en ons doet stilstaan.
Ik wil een perfect gerold sneeuwbal in mijn natte handschoenen houden,
zo één die niet uiteenvalt nog voor ik hem in jouw kap onder jouw kleren heb kunnen stoppen
en
zo ’n vorm dat ik als ik hem maar groot genoeg maak, er een sneeuwpop van kan maken
Ik hoop dat de winter komt en ons binnen brengt.
Ik wil binnen kunnen zijn niet omdat het moet, maar omdat ik de warmte van mijn
overwinteringsplaats wil kunnen voelen tot in mijn afgevroren vingertoppen
zo dat ik buiten kan komen voor verse zuurstof, maar niet omdat ik binnen ben verstikt
en
zo mer niet het enige is waar ik naar uitkijk, want wat heb je aan een jaar als je er maar een half
leeft
Ik hoop dat de winter komt dit jaar.
Ik wil een winterslaap terwijl ik wakker blijf, eenzaam en ijskoud en traag
zo nder dat ik daar iets slechts mee bedoel
en
zo dat de lente een eerlijke kans krijgt om ons te ontdooien
daarna
- Chanel Cools, Ba3 Taal- en Letterkunde Engels-Latijn

LOCUS AMOENUS
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The White Cat
It was the 18th of December – an icy winter night. I was going home after visiting a
friend with whom I liked to get hammered from time to time. I had decided to go by
bicycle because I was reluctant to take that forty-minute walk in this cold weather –
I did not yet like the snow back then. I remember cursing under by breath as I cycled
that old road home, shivering and tugging my scarf into my coat. Just as I passed the
church, I received a message on my phone. As I took it out of my pocket, I lost my
balance – surely, the alcohol did not help me here – and I fell, face-down into the
snow.
First I lay there for a bit. The evening had made me tired, I just wanted to sleep,
right there and then, under the stars in that white snow. Then, panic woke me up
because I realized my glasses were no longer standing upright on my red nose. My
head cocked up and I started to frantically look around, but I could only see, smell,
and feel that damned whiteness of the snow. My whole body was shivering and I was
sure my lips were starting to look blue. I turned myself around on my back, plunged
my hairs into the snow, closed my eyes and laid still. The world could have faded at
that moment, and I would not have cared. My body and soul belong to the earth, I
thought, let her have me.
That’s when I heard her. It sounded like the snow was whispering soft words only
meant for me. In an instant, I forgot about my wretched fall. I slowly pulled myself
up and tried to locate the sound. I saw her tiny imprints in the snow before I saw the
cat herself, holding something shiny in her mouth
I stuck out my hand, cautiously beckoning. We played a game of push and pull,
before she finally dared to come close, still holding the spectacles in her mouth.
While I caressed her pelt, I took back my glasses and placed them on my nose. Now I
could see her more clearly: she was a tiny creature with big blue eyes that seemed to
pierce my soul. Her body was slender and her tail shot straight into the air. And she
was completely white, like the ground and the sky, which is why I did not notice her
before.

LOCUS AMOENUS
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The White Cat
The tiny cat crawled onto my lap and we snuggled for a long time. It could have been
hours, I do not know how long we stayed there like that. I often pressed my lips onto
her tiny little head, tasting the snow on her pelt. She smelled like vanilla ice cream. I
held her close as she purred against my chest.
I must have fallen asleep, because when I opened my eyes, an orange glow was
filling the white sky – and the cat had gone. As sudden as she had entered my life,
she had left it. I could trace her paw imprints in the snow to a small hole in the wall
where I could not follow her – she had gone away. Forever. With great reluctance, I
got back onto my bike and cycled home, knowing that I would never feel the same
after meeting this peculiar, mystical creature.

- Anna Faelens (for ETV mentoring), Ba3 Taal- en Letterkunde Engels-Grieks

25/10/2020 - Arthur Declercq Roelstraete
kinderen zitten in het bijhorende zitje,
laagst op het ladder waar de appels van bloed komen te vallen
de meest gehoorzame crash dummy’s meegenomen
want waarom niet op de familie road trip van ondoordachte meesterplannen
voor al het voedsel dat ze als wasberen verzamelen,
komen kneuzingen er afgeprijsd bij
de plastiek snippers van hun snoepgoed zijn prachtig
wanneer ze als zwaluwen de lucht glazuren.
wat gaan we snel in onze lichaampjes waar wij niet over bepalen
leven of dood, ouders kiezen voor je, maar unaniem?
zegt de een: zit hij wel goed of beter rond de nek,
die riem

LOCUS AMOENUS
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22/10/2020 - Arthur Declercq Roelstraete
toen Ljubljana mij liet dwalen,
dorstige gedachten sereen stralend
als verkeerspalen in verlaten straten
die mijn hart van nog heet asfalt
totterdood niet gaan verlaten.
want koelen is stollen, weet je
cul de sac en wegenwerken
en niet meer goed weten of je bloed hier wel nog door mag vloeien
zoals zou moeten.
langs de zwervermuziek van zwart water
en een echt diepe nacht, qalandar.
is dit nu een infarct of sla je maar wat rond
in je nieuwste open graf, mijn hart
glinsterend in een land dat niet van mij is,
alsof er een land voor mij is.
Ljubljana, heet net zo goed Ribbenkast, kan zo staan
naast de territoria van mijn angsten en depressies,
outre-mers
om te doen alsof het niet van mij is.
als ik me begin te navigeren door een stad
dan eindig ik verdwaald in dat land
GPS uit, geen drank
enkel straten, straten, lampen
als palmen en libellen, water uit een Ljubljana vloeit
over mijn hoofd en alles
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Horatius, carmina I.9
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte nec iam sustineant onus

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et
quem Fors dierum cumque dabit, lucro

silvae laborantes geluque

adpone, nec dulcis amores

flumina constiterint acuto?

sperne puer neque tu choreas,

Dissolve frigus ligna super foco

donec virenti canities abest

large reponens atque benignius

morosa. Nunc et campus et areae

deprome quadrimum Sabina,

lenesque sub noctem susurricon

o Thaliarche, merum diota.

posita repetantur hora,

Permitte divis cetera, qui simul

nunc et latentis proditor intumo

stravere ventos aequore fervido

gratus puellae risus ab angulo

deproeliantis, nec cupressi

pignusque dereptum lacertis

nec veteres agitantur orni

aut digito male pertinaci.

Horatius, carmina I.4
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni

Pallida Mors aequo pede pauperum tabernas

Trahuntque siccas machinae carinas,

Regumque turres. O beate Sesti,

Ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.

Nec prata canis albicant pruinis.

Iam te premet nox fabulaeque Manes,

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna

Et domus exilis Plutonis, quo simul mearis,

Iunctaeque Nyphis Gratiae decentes

Nec regni vini sortiere talis

Alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum

Nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus

Volcanus ardens visit officinas.

Nunc omnis et mox vergines tepebunt.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
Aut flore, terrae quem ferunt solutae;
Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
Seu poscat agna sive malit haedo.
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LOCUS
AMOENUS

De broodkruimels van de jaren volgen:
Achttien, klaslokaal, Latijnse woordposities.
wekenlang overleven stervende manschappen tussen bladzijden vol ijssterren
’s nachts droom ik van ’s morgens stenen vingers
in het daglicht blijkt naakte huid genoeg
Tien, bevroren meer, verstelbare schaatsen.
ik kras mijn ongemak in streepjes op het oppervlak
en hoop op rondjes volgend jaar
Elf, volgend jaar dat is turen naar
de ronding van vissen in het water
Eenentwintig, huiskamerraam, eerste sneeuw.
ik heb nog nooit beseft dat zijn meteen verdwijnen impliceert
Dertig, hij kijkt mij aan en vraagt of wij met twee een armwijdte kunnen spannen
die voldoet
in principe zijn we eindeloos deelbaar
Vijfendertig, bedverhaaltjes en ijsberen
bestaan niet volgens haar:
verzinsels gekneed zodat ze zal gaan geloven
in prinsessen, wereldvrede, sinterklaas
soms passeert vermalen ijs mijn handen
voordat het in haar oorschelpen belandt.
(Ik doe mijn kunstjes op een volle maan)
Zij hoeft geen sirenen te horen roepen
Wij hebben het niet geweten.
- Jolien Van Roy

LOCUS AMOENUS
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ANONIEME GETUIGENIS OVER WERKDRUK
Het wordt kouder, de dagen worden
korter en de blok staat voor de deur.
Wanneer ik mijn agenda open, zie ik
een tsunami van deadlines en ander
werk voor me. De angst om in al het
werk te verdrinken, komt opborrelen.
Hoe kan ik dit allemaal doen zonder
er helemaal door te zitten? Iedere
keer wordt het moeilijker, want de
werkdruk

blijft

steeds

stijgen.

Dit

jaar komt de situatie met corona er
nog eens bovenop. Deze keer geen
kerst

met

met

de

de

familie

vrienden

of

om

nieuwjaar

naar

uit

te

kijken.
al

hoofd

deze

gaan,

motivatie

dingen

door

blokkeer

druipt

van

mijn

ik.

me

af

Alle
en

in

plaats van koel te blijven en verder
te werken, val ik helemaal stil. Een
opdracht

die

me

normaal

een

uur

kost, duurt bijna een hele dag. Het
uitstelgedrag

begint

ook

exponentieel toe te nemen, ergens
uit

onzekerheid

en

faalangst.

Zolang ik er niet aan begin, moet ik
niet onder ogen komen dat ik het
misschien

niet

doorzitten

of

geen

optie,

studeren

kan.

falen
want

niet

lukt,

Er
is

hoe
hoe

helemaal

ergens

ook

langer

het

groter

de

dreiging van herexamens wordt.
Altijd doe ik mijn uiterste best, om
dan keer op keer te horen wat er
nog allemaal slecht aan was.

komt

die

feedback

zo

hard

binnen, dat ik daar een dag of twee
door

Terwijl

ook

Soms

ontredderd

ben.

Uiteindelijk

krabbel ik daar wel van recht, maar
het heeft toch een impact om mijn
zelfvertrouwen.
Ondanks al deze dingen hoop ik dat
we

in

deze

donkere

tijden

juist

elkaar vinden om over onze zorgen
te

praten,

want

dat

helpt

mij

persoonlijk het meest wanneer ik het
moeilijk heb. Niet aarzelen, maar net
direct sturen naar vrienden over wat
moeilijk

gaat.

Bij

elkaar

terecht

kunnen is een groot geschenk voor
ons allemaal en ik geloof echt dat
we er samen weer door komen. Ook
al is elke ervaring anders, hoop ik
dat we ons misschien minder alleen
voelen
het

in

met

Tanghe

onze
de
te

moeilijkheden.

woorden
zeggen:

van

Om

Martine

‘Het

komt

allemaal weer goed’.
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VANDAAG VOEL IK ME:

ANIGAP
SSENLUFDNIM

DAILY REFLECTIONS

3 DINGEN WAAR IK DANKBAAR VOOR BEN:

DIT HEB IK VANDAAG GEDAAN, WAAR IK
TROTS OP BEN:

3 DINGEN DIE IK LEUK VIND AAN MEZELF:

EEN DOEL DAT IK MORGEN GA BEREIKEN
(OOK KLEINE DOELEN KUNNEN AL EEN GROTE STAP ZIJN!):

WEES NIET TE STRENG
VOOR JEZELF, JE DOET JE
BEST.
XL

The Christmas Ornament
Horoskkoop

met dank aan het
orakel van Spiere,
Brian Cluyse

Ram (21 maart tot 20 april) - kerstkrans
Ram, je staat terecht aan het begin van de dierenriem. Als een
krans

aan

avontuur-

de
en

deur
ja,

enthousiaste

je

aard

zorg
gaat

kan

je

je

voor

die

een

vurig

avonturen

vrienden

begin

van

allemaal

overtuigen

om

elk

aan.

Je

zelfs

de

gekste queesten met je aan te gaan. Vergeet echter niet dat
een

krans

uit

veel

verschillende

delen

bestaat

en

dat

de

mening van elk van die deeltjes ook belangrijk is en bijdraagt
tot een stralende krans!

Liefde:

Je passionele aard en grenzeloze liefde maken jou een intense minnaar,

maar soms mag het ook wat rustiger; ‘less is more’. Deze periode stelt je enigszins
op

de

proef,

maar

leert

je

ook

dat

een

avondje

bankzitten

een

evengoed

alternatief is.

Vrienden:
Gebruik

De aanslepende corona-crisis doet je onstuimige aard geen goed.

die

wandelen,

grenzeloze

richt

je

energie

kamer

al

voor

nuttige

doeleinden:

‘Christmas themed’

in,

ga

ga

voor

een

die

stevig

stuk

Glühwein

via

Discord en maak je alvast klaar voor de feestdagen!

Gezondheid:

De langdurige isolatie drijft je soms tot extremen. Je mag gerust

even uitrusten, de krans hoeft niet altijd gespannen te zijn.

Stier (21 april tot 20 mei) - Kerstman
Zoals hét boegbeeld van het eindejaar, breng je na de heftige
Ram

rust

en

gezelligheid

in

huis.

Je

bent

een

echte

levensgenieter en schaamt je niet- terecht- om een hele serie
te bingen op één avond. Je weet perfect wie je dit jaar wil
belonen, maar hebt soms wat problemen met het sluiten van
overeenkomsten:

soms

wil

iemand

nu

gewoon

die

ene

Barbiepop.
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Liefde:

Je

bent

een

echte

teddybeer

voor

je

geliefde;

je

emotionele

standvastigheid is ideaal als luisterend oor. We weten allemaal dat je heel wat
cadeautjes hebt, maar misschien moet je deze even aan de kant zetten deze
maand en ze ter beschikking van je geliefde stellen.

Vrienden:

Deze moeilijke situatie legt zonder meer restricties op je ‘outgoing life

style’, maar vergeet niet dat je je vrienden op zo veel verschillende manieren kan
zien- zoals bv. onze KK Discord?

Gezondheid:

Het

eindejaar

😉

nadert

en

dat

betekent

zoete

desserts,

hartige

gebakjes en veel, heel veel warme chocolademelk. Zelfs voor jou kan dit wat te
veel worden, Kerstman.

Tweelingen (21 mei tot 21 juni) - Slinger
Er is geen feestelijker figuur dan jij, Tweelingen. Je spontaniteit
en

nieuwsgierigheid

brengen

je

naar

verre

oorden

en

spannende ontdekkingstochten- hoe hoog kan je dit jaar op
de boom terechtkomen? Hoewel het aangenaam is om met
jou te praten, is te veel ook wel echt te veel. Je bent even
sympathiek met net dat tikkeltje minder.

Liefde: Je bent zo onafscheidelijk met je geliefde als twee slingers in elkaar haken.
Je toont je liefde op je eigen manier, maar schuwt fysiek contact wat te veel. Je
significant other-slinger kan deze maand dat extra beetje gebruiken.

Vrienden: Twitter, Facebook, Instagram, Discord… Er bestaan zo veel manieren om
je bff’s al je intense verhalen te vertellen. Gebruik ze gerust allemaal!

Gezondheid: Het semester is nog niet helemaal over, de stress is voor later. Geniet
nu vooral nog zo veel mogelijk.

Kreeft (22 juni tot 22 juli) - IJspegel
Nergens zal iemand zich zo snel thuis voelen als bij jou; je
bent zonder twijfel hét voorteken van het eindejaar. Weet
dat je huiselijkheid en sympathie heel erg geapprecieerd
worden door je omgeving. Het ligt in je aard om transparant
te zijn en dat verlang je ook van anderen. Maar soms hang je
met

veel

ijspegels

aan

een

dakrand

en

stribbel

je

om

de

langste

te

worden.

Vergeet dan niet dat het geen wedstrijd is en laat het even rusten.
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Liefde:

Je bent een echt familiemens. Je hebt niets liever dan omringd te zijn voor

zo veel mogelijk mede-ijspegels; hoe meer, hoe beter. Vergeet echter jezelf niet: je
bent after all misschien toch wat te ijzig tegenover anderen. Tracht deze maand
om je ijskoude buitenkantje even te laten smelten.

Vrienden:

Je hebt je vrienden al een tijdje niet meer gezien of gehoord; tijd om

eindejaarsgewijs een corona-proof feestje te houden.

Gezondheid:

Dat

eindejaarskant

op

eindejaarsfeestje
gaan:

niet

erg

met

gezond

vrienden
dus.

kan

Denk

wel

toch

eens
heel

de

gekende

even

aan

die

minstens even lekkere groentjes!

Leeuw (23 juli tot 23 augustus) - Piek
Jij bent zonder meer de stand-upcomedian van de familie;
perfect

voor

de

jaarlijkse

grappen

op

kerstmis.

Je

humor

zorgt elke keer opnieuw voor een glimlach op ons gezicht. Je
positiviteit gecombineerd met deze komische persoonlijkheid
maken je de op en top motivational coach die we allemaal
nodig hebben in deze hectische tijden. Je dramatische aard
als top van de kerstboom maakt je echter af en toe wat
vermoeiend voor je mede-kerstversieringen.

Liefde: Je positieve en altijd goedlachse vibe

helpt je partner de goeie richting uit.

Je bent ongelofelijk gemakkelijk wanneer het om discussies gaat; je legt je er
gewoon bij neer en zeurt er niet meer over. Maar je vergeet soms dat niet iedereen
even graag op de top van de boom staat; zak misschien even af naar lagere
regionen en probeer daar eens te gedijen.

Vrienden: Je zelfverzekerdheid is aanstekelijk voor je vrienden: neem ze zeker mee
op je winteravonturen!

Gezondheid:

Het is zonder twijfel een moeilijke situatie, maar laat dit niet te veel

aan je hart komen. Zoek de rust van natuur op om even tot jezelf te komen.

Maagd (24 augustus tot 22 september) - Lichtjes
Je

bent

vermoedelijk

het

meest

analytische

en

logische

sterrenbeeld

van

de

dierenriem: je schijnt of je schijnt niet. Je heldere kijk en open visie laten je toe met
iedereen te praten en je schuwt een intellectuele uitdaging niet. In tegenstelling tot
wat men misschien mag denken, houd je je niet bezig met discussies; bij jouw geen
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knopen. Je strikte aan-uit overtuiging is niet altijd even gemakkelijk voor andere
kerstversieringen; probeer deze maand misschien de knipperlicht stand?

Liefde:

Je

nette

slinger

wordt

erg

door

iedereen

geapprecieerd. Je geeft elk ornament het gevoel dat
ze

speciaal

zijn

en

zet

hen

op

hun

eigen

troon.

Desalniettemin kan je soms wat te fel schijnen. Misschien houdt je partner wel van wat romantischere lichtjes?

Vrienden:

De

winter

staat

voor

de

deur;

een

perfecte

periode

om

terug

nostalgische momenten met je familie en vrienden te herbeleven.

Gezondheid:

Je nieuwe (sportieve) voornemens voor de academiejaar worden

lopen wat op de klippen met deze lockdown. Nog even doorzetten en je kan
tevreden

met

je

inspanningen

je

voetjes

onder

de

tafel

schuiven-

zonder

schuldgevoel.

Weegschaal (23 september tot 23 oktober) - Stocking
Zoals je naam het al zegt, ben je het meest diplomatieke
van

alle

sterrenbeelden;

cadeautjes

vanbinnen

je

dan

geeft
om

de

veel

meer

uiterlijke

om

schijn.

de
Je

overweegt telkens heel goed alle wilde verhalen van je
mede-ornamenten. Houd wel in je achterhoofd dat je bij
het haardvuur hangt en dus niet alles te weten kan komen.

Liefde: Je vergeet soms je eigen attitude op jezelf toe te passen: het gaat niet alleen om het uiterlijk!

Vrienden: Het eindejaar is joúw periode: laat je ten volle gaan!
Gezondheid: Vergeet ondanks de grote drukte jezelf niet: je

eigen gezondheid

gaat nu voor.

Schorpioen (24 oktober tot 2 november) - Rendier
Je bent het toonbeeld van een onafhankelijke persoon,
rendier. Je kan zonder problemen helemaal alleen de slee
trekken en deze zelfstandigheid is een goede voorbode
voor de toekomst. Je gewei is niet bedoeld om te strijden;
maar eenmaal begonnen ga je door tot het bittere eind.
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Liefde:

Je rode neus verraadt je al: je bent verleidelijk, sexy; maar hebt toch

onmisbare klasse. Hoewel er niets mis is met flirten, moet je deze maand misschien
eens die volgende stap proberen te zetten.

Vrienden: Je kan niet meer fysiek samenkomen met je vrienden, maar dat houdt jou
niet tegen; perfect moment om een spelletje te spelen, niet?

Gezondheid:

Je kan op je eigen manier losgaan dit eindejaar, maar let daarbij

toch wat op.

Boogschutter (23 november tot 21 december) - Sneeuwman
Je bent een echt mensen-mens; je houdt ervan vrienden en
familie om je heen te hebben waarmee je je kan amuseren
in de winterpret. Je open-mind en losse karakter maken je
de

ideale

groepspersoon.

Ondanks

je

altijd

perfecte

kiezelsteentjes-smile, worstel ook jij af en toe met dingen.
Tracht deze maand wat meer over jezelf te vertellen aan je
dichte omgeving. Kleine stapjes zijn een goed begin.

Liefde: Je bent een intense minnaar met oog voor je partner. Je bent een rots in de
branding voor iedereen die even een afleiding nodig heeft. Je vrijdenkende geest
maakt echter dat je partner het gevoel heeft je elk moment kwijt te kunnen geraken
aan een ander ornament.

Vrienden:

Het

wordt

stilaan

donkerder

en

je

hoopt

stiekem

al

op

de

eerste

sneeuwvlokken: in real life of online, zolang je je vrienden maar kan zien, maakt het
voor jou niet uit!

Gezondheid:

Alcohol kan wel eens gedronken worden tijdens het eindejaar, maar

let toch maar op met wat je drinkt.

Steenbok (22 december tot 20 januari) - Kerstbal
Er straalt een enorme zelfdiscipline uit in alles wat je doet. Je
kan consistent werken wanneer dat nodig is, maar weet ook te
ontspannen wanneer je even meer tijd hebt. Weet wel dat je
veel

meer

schoonheid

in

de

kerstboom

kan

brengen

door

samen te werken.

Liefde:

Je bent enorm trouw aan je partner en speelt geen

spelletjes. Ondanks je breekbare karakter is je partner niet
bang om je te verliezen. Je helpt anderen om extra te stralen
blank
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en staat hen bij waar je kan, maar zij komen weinig meer te weten dan de glans
die je afgeeft. Laat wat meer in je kaarten kijken deze maand.

Vrienden:

Je hebt het eindejaar al weken op voorhand gepland: stipt en in orde

zoals je vrienden je ook kennen.

Gezondheid: Je gaat al een hele tijd mee, ga nu geen al te gekke dingen doen.

Waterman (21 januari tot 19 februari) - Ster
Centraal in je levensstijl staat plezier maken- onder gelijk
welke

vorm.

mysterieuze

Je

unieke

schijn.

Je

karakter

kan

zelf

geeft

heel

je

veel

een

van

extra

anderen

accepteren, Ster, maar omgekeerd geldt dat niet zozeer. Je
nogal

eigenwijze

en

koppige

karakter

trapt

je

mede-

versieringen soms wel eens op de tenen.

Liefde:

Shine bright like a… star, dat is je motto! Je probeert je in je grote kring

vrienden iedereen tevreden te houden, maar vergeet soms dat je eigen ster wat in
de steek wordt gelaten. Gebruik deze maand om intens lief te hebben.

Vrienden:

Je deelt maar al te graag de spotlight met anderen; je bent een echte

vriendenmaker.

Gezondheid:

Dat schijnen gaat je wel goed af, maar je gezondheid denkt daar

niet zo over. Eventjes rustig aan met die warme chocomelk.

Vissen (20 februari tot 20 maart) - Engeltje
Je bent veruit het meest emotionele ornament van de groep.
Je herkent andermans moeilijkheden haarfijn en vliegt hen
meteen

te

hulp.

Je

bent

helemaal

niet

materialistisch

ingesteld en kan alles met iedereen delen. Zoals al in je aard
ligt, bevind je je ofwel op aarde ofwel in de hemel. Ga deze
maand op zoek naar een middenweg.

Liefde:

Je

bekommert

je

ten

zeerste

over

je

partner.

Je

bent

werkelijk

en

(bescherm)engel en dat wordt ook heel erg geapprecieerd. Maar je vergeet af en
toe dat je het misschien niet bij het rechte eind hebt, werk daar wat aan.

Vrienden:

Je bezorgde houding als beschermengel is zonder meer een teken van

je grote verbondenheid met je vrienden, maar deze zijn ondertussen wel al oud
genoeg om alles zelf te kunnen.

Gezondheid:

Die nieuwe sneeuwschoenen zijn misschien toch niet zo veilig als je

dacht.
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