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Beste VTC’er 

 

Hoezee, na een uiterst kleurloze examenperiode is het studentenleven van weleer 

teruggekeerd! Frank Deboosere voorspelt eens te meer een mettellieus, franketerend en 

ronduit hylomofaan semester waar nog lang over zal worden gekeuveld op café. Af en 

toe kans op neerslag, ongezonde snacks en drama in de Overpoort, dat ook, maar dat 

was te verwachten.  

De komende maanden kun je opnieuw genieten van enkele Vetoklassiekers zoals 

Multitalendag en het ledenweekend, maar ook een paar gloednieuwe activiteiten maken 

dit semester hun intrede. Zelf kijk ik het meest uit naar Veto’s eerste verbroederingscantus 

met Translatio, de Antwerpse pendant van onze kring. Ook de spiksplinternieuwe 

sneukeltocht en het brouwerijbezoek zullen zeker een meerwaarde zijn voor de 

liefhebbers van lekker eten en drinken onder ons. Je kunt vanaf nu ook weer wat doen aan 

die beginnende of gevorderde bierbuik. Elke week neemt Dylan, onze sport, jullie namelijk 

twee keer mee voor een gezellig uurtje Start to Run.    

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij. Hef een glas op het nieuwe jaar en op de 

nieuwe avonturen! En zoals de Ryanairvrouw het altijd zo mooi zegt terwijl je knieën haast 

verbrijzeld worden door het plaatstekort: sit back, relax and enjoy your semester.  

Tot binnenkort 

 

Ruben D’haeyere 

Preses 2018-2019 
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Hellow liefste lezertjes en lezerinnetjes 

 

Jullie lezen dit hoogstwaarschijnlijk op de nieuwjaarsreceptie 

en dan ben ik jammer genoeg reeds terug uit Granada.  

WAT. EEN. AVONTUUR. 

Legit, iedereen praat altijd over het cliché van Erasmus is top en 

bla bla, taalbad, bla bla, maar wow het is echt waar. Ik heb op 

een half jaar meer geleerd dan wat onze Spaanse profjes mij 

ooit zouden kunnen leren. En ik heb mensen leren kennen. Veel 

mensen. Schitterende mensen. Mensen die ik mijn vrienden durf 

te noemen, en ik neem dat woord niet licht op. 

Nu, 19 december was onze laatste dag les en dat zou ik geweten 

hebben. Na de les kreeg ik een Spaanse vlag waar tekstjes op 

zouden komen te staan, een gele tutu, en geelrode krans en een 

diadeem met twee bungelende blote tettekes. Was dat even 

dolletjes om door de straten van Graná’ te flaneren. Gelukkig 

niet moeten vechten, want met de huidige politiek in Andalucía 

is een Spaanse vlag nu niet echt geliefd.  

Het hoogtepunt was toch wel een zwerver die vroeg of ik net 

getrouwd was, want waarom zou ik er anders zo debiel uitzien.  

 

Studie out. 

 

 

 



7 
 

 

 

Waar te beginnen, amai, op Erasmus gaan was echt een geweldige ervaring! 

 

Al die administratieve rompslomp die er vooraf, 

tijdens, en nadien bij komt kijken is verdomme 

ambetant, maar geloof me: het is het meer dan 

waard! Spijt heb ik allerminst al gehad, gemis 

daarentegen… daar staat precies geen limiet op. 

 

Samen met Annaïs mocht ik een semester lang op 

Erasmus naar het mooie Ierland, oftewel dus op 

een lang uitgesponnen vakantie! Oké, je moet wel 

naar de les gaan, taken maken, essays schrijven en 

blablabla, maar op Erasmus moet je vooral volop 

genieten van de ervaring! (Erasmussers buizen ze 

toch nooit, lol.) Zo gezegd, zo gedaan: vanaf week 

1 naar alle activiteiten geweest en mij het hele 

semester enorm geamuseerd. Mijn toffe 

Erasmusvrienden hebben me zelfs overhaald om 

mij voor het Halloweenfeestje in het 

universiteitscafé te verkleden als cute Asian girl. 

Het beste (of slechtste?) is dan nog wel dat ik veel 

succes had bij de jongens… Een paar uur (en 47 

slagen op mijn gat #metoo) later was ik verdomme 

blij dat ik mijn kleedje weer uit mocht doen! 

Meisjes, ik snap niet hoe jullie daar mee uit kunnen 

gaan, om nog maar te zwijgen over die hakken! 

 

PS voor de nieuwsgierigen onder jullie is beeldmateriaal van de outfit en eigenlijk van mijn 

hele Erasmuservaring te verkrijgen op mijn Instagrampagina @dylanvdbogaerde. 

 

Nu een paar maanden later wou ik soms nog dat ik terug kon gaan en alles opnieuw kon 

beleven, maar ik kan wel met veel plezier zeggen dat ik een heuse ervaring rijker ben 

geworden en ik naar huis gekomen ben met veel mooie herinneringen, nog mooiere 

vriendschappen en met een schat van een vriendin! En ik die dacht dat die 27% 

Erasmuskoppels, Erasmusbaby’s of whatever ze zeiden in de lessen Toegepaste Taalkunde 

maar je reinste onzin was... Mijn gedacht! 
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Zonder al te veel verwachtingen, en met 

een bang hartje, vertrok ik 5 maanden 

geleden naar Angers. Na een lange rit, 

inclusief autopech en files, kwamen we 

eindelijk aan bij mijn gastgezin. Laetitia 

deed de deur open met bloem op haar 

gezicht en een bord versgebakken koekjes 

in de hand: een vrouw naar mijn hart. 

Opgelucht dat ik bij een toffe familie 

terecht gekomen was, trok ik er met mijn 

ouders op uit om de stad te verkennen. 

Na een weekendje ronddwalen was het tijd 

om écht aan mijn Erasmusavontuur te 

beginnen. 

 

Als ik heel eerlijk moet zijn, waren mijn eerste weken geen groot succes. Hoewel ik een 

fantastisch gastgezin had, leken de andere Erasmussers niet heel actief of enthousiast. Een 

beetje ontmoedigd, bracht ik mijn tijd dan maar al bakkend en babbelend door met mijn 

"tweede mama". Al waren dat niet de activiteiten die ik in gedachten had voor mijn 

Erasmus, mij hoor je niet klagen. Laetitia is een vrouw met een zalige kijk op het leven, en 

zij heeft me heel wat bijgeleerd: van lekkere recepten tot ware levenslessen. Na enkele 

weken voelde ik me eindelijk volledig thuis in het schattige stadje Angers. Met een vijftal 

andere Erasmussers (die wél enthousiast waren) 

bezocht ik naburige steden of genoot ik gewoon lekker 

van mijn nieuwe thuis. Erasmus is dan misschien bedoeld 

om de taal beter te leren beheersen, voor mij was het 

veel meer dan dat. Niet om melig te doen, maar op 

Erasmus heb ik echt leren genieten van de kleine dingen; 

een kopje koffie met een croissant aux amandes, een 

grote wandeling met de hond van mijn gastgezin, een 

nieuw hoekje van de stad ontdekken, lange gesprekken 

met mijn "Duitse vriendin", de geur van mijn favoriete 

boekenwinkel, een potje kaarten op café, de 

zonsondergang achter het kasteel of het glas rode wijn 

op vrijdagavond met Laetitia. 
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Zotte uitgaansverhalen heb ik niet en enorme bergen heb ik ook niet beklommen, maar 

wat voelde ik me daar góéd! Iedereen beleeft zijn/haar Erasmus anders. Vertrek dus niet 

met enorme verwachtingen, maar geniet gewoon van wat op je afkomt. Ik kijk er alleszins 

met een grote glimlach op terug en raad het iedereen 100% aan! 

 

Hoe hard ik ook van Angers genoten heb, ik ben toch blij dat ik weer samen met jullie een 

(heleboel) frisse pint(jes) mag consumeren!!! 

 

Tot snel mijn liefste porren en ventjes! 

 

 xoxo Lady Mary 
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Teach for Belgium  

Wat een compliment kan doen met een 

persoon!  

 

‘Op mijn werk zonder twijfelen op alles JA, in mijn 

privéleven iets meer NEE zeggen, om de twee 

dagen lopen (en daarmee mijn cellulitis 

aanvechten), elke week één iets uit een kookboek 

maken, Frans leren schrijven zonder spelfouten, 

meer fruit eten, mijn lesvoorbereidingen een 

week op voorhand maken, …’  

 

Aan ideeën voor goede voornemens had ik geen gebrek. Helaas geldt ook bij voornemens: 

overdaad schaadt. Volgens De Flair verdubbelen de slaagkansen als je jouw energie 

kanaliseert op slechts één voornemen. Deze wetenschappelijke bron kon ik niet negeren, 

dus nam ik mijn groene stylo (oh ja, want ik ben een progressieve leraar) en begon met 

schrappen. Na lang wikken en wegen, werd het voornemen voor 2019: ‘elke dag minstens 

één compliment geven aan een leerling.’   

Ziezo, het moeilijkste werk was achter de rug. Als ik uit een ellenlange lijst met voornemens 

één kan selecteren, dan zijn lesvoorbereidingen, klasmanagement en vechten tegen de 

ongelijkheid in het onderwijs een fluitje van een cent. 

 

Met mijn nieuwe voornemen in het achterhoofd was ik klaar om terug voor de 

schoolbanken te gaan staan en les te geven. De eerste twee weken waren fantastisch. Ik 

smeet met complimenten, leerlingen fleurden op, sporadisch kreeg ik een compliment 

terug, maar dan kwam week drie. De opgeladen batterij was terug volledig leeggelopen, 

de kerstvakantie leek drie maanden geleden en een leerling vroeg me of ik zwanger was – 

had ik toch beter het lopen als voornemen genomen? - Kortom ik was niet in de mood om 

complimenten te geven.  
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Geen gemaar! Met de trein van 6u45, met Pradazakken onder mijn ogen, sleepte ik me naar 

Schaarbeek. Alweer een dag Nederlands geven aan Franstalige leerlingen. Vandaag stond 

de negatie (niet of geen) voor het eerste middelbaar en reclamewijsheid voor het zesde op 

het programma. En daar was het dan, een compliment: “madame, c’est la première fois que 

j’adore le néerlandais. Vous arrivez vraiment à motiver les élèves et il n’y a pas beaucoup de 

profs qui peuvent faire ça pour le néerlandais. Félicitations.” Mijn dag, mijn maand was 

goed. Fier als een gieter terug naar huis. Gemotiveerd beginnen aan mijn 

lesvoorbereidingen, projecten op poten zetten, … alles kon ik aan. Wat een compliment 

kan doen met een persoon!  

 

Er was terug nieuw leven in mijn voornemen geblazen. Ik slaag er niet elke dag in, maar de 

dagen dat ik geen compliment geef, ben ik toch maar mooi aan het vechten tegen de 

ongelijkheid in het onderwijs. Als deelnemer van Teach for Belgium geef ik namelijk les in 

een school met veel leerlingen die een lage socio-economische achtergrond hebben (ook 

wel een concentratieschool genoemd). Wanneer ik geen complimenten geef, ben ik dus 

nog steeds bezig met de slaagkansen van een groep leerlingen te verhogen. Het is een job 

met veel ups en downs. Het put me uit, het mat me af, maar het geeft mij zoveel terug. Ik 

heb alleszins nog geen seconde spijt gehad van mijn voornemens van januari 2017: het 

onderwijs instappen, een job met relevantie zoeken, mij aansluiten bij Teach for Belgium.  

 

Proficiat! Je hebt het volledige artikel gelezen. Wat goed van je!  

En misschien kan ik je ook feliciteren in de toekomst? “Proficiat, je bent geselecteerd voor 

Teach for Belgium. Jij mag nu mee vechten tegen de ongelijkheid in ons onderwijs.” 

 

 

Geschreven door Marie De Wit, deelnemer van het programma van Teach for Belgium  
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Hey y’all, this is your cantor speaking. In jullie codices hebben jullie 

misschien al gezien dat er nogal veel gezongen wordt over een zekere 

Bonnie. Naar verluidt ligt deze figuur aan de andere kant van de zee en 

moet die dringend teruggebracht worden, en de oevers van het meer in 

Lomond zijn blijkbaar naar Bonnie vernoemd. Maar wie 

is Bonnie nu eigenlijk? De fans van The Vampire Diaries 

zijn eraan voor de moeite: niet de pittige tienerheks 

wordt bedoeld, en het is ook niet de vriendin van Franks Duitse 

dubbelganger uit het elfde seizoen van de serie Thuis. Onze Bonnie is een 

Brits monarch van weleer, Charles Edward ‘The Bonnie Prince’ Stuart.  

 

Na het afzetten van de rooms-katholieke koning James II door de 

protestante tak van het huis Stuart en Willem Van Oranje (niet 

omdat hij loog over het al dan niet ingeschreven te zijn aan een niet 

nader genoemde universiteit), maakten de protestanten aanspraak 

op de Engelse troon met het huis Hannover. De aanhangers van 

James II, de Jacobieten, probeerden tot tweemaal toe de Hannovers 

van de Engelse troon te houden, met prins Charles Edward Stuart als 

de mockingjay van hun verzet. Deze Bonnie Prince (‘mooie’ prins) 

verbleef in Frankrijk en verzamelde tegen 1745 een leger Jacobieten om tegen de 

protestanten te vechten (Outlander, iemand? aanradertje hoor), maar dit liep faliekant mis 

tijdens de slag bij Culloden, waar de Jacobieten werden ingemaakt door de protestanten 

en het verzet voorgoed in de kiem werd gesmoord, precies wat er gebeurde met je hoop 

en dromen toen je je puntenbriefje bekeek. 

‘My Bonnie lies over the Ocean’ werd dus vooral na de Slag bij Culloden gezongen door 

overgebleven Jacobieten, om hun Bonnie Prince die naar Frankrijk gevlucht was (Frankrijk 

ligt aan de andere kant voor de Britten) te eren. We zingen het lied op cantussen omdat 

je er zo gezellig op kunt wiegen. 
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Wat ook aan de andere kant van de zee ligt, is de Nederlandse stad Zaltbommel, op zo’n 32 

uur wandelen vanuit Gent. 

De Sint-Maartenskerk was vroeger 100 meter hoog, maar door een 

enorme zondvloed die heel de stad Zaltbommel, Bommel in de 

volksmond, in een grote watervlakte veranderde, mat deze maar 70 

meter meer. (@Ruben, herkenbaar?) Padvinders maakten hierover in de 

jaren 1930 een liedje dat ons allen bekend is. In ‘De Torenspits van 

Bommel’ wordt de nasleep van de watersnood bezongen: een hond zit 

jankend op een vlot, een matroos huilt omdat er toch een beetje te veel 

water is naar zijn gedacht, de zoon van de bakker drijft à la Mozes voorbij 

in een broodmand, de brouwer is blij met al het water waarvan hij bier 

kan maken en een regiment soldaten zit granaten in het rond te smijten 

voor een of andere onverklaarbare reden. Al deze gebeurtenissen zijn 

echter manifeste leugens. De torenspits van Bommel werd niet geveld 

door een zondvloed, maar door een brand, die de bovenste dertig meter van de Sint-

Maartenskerk vernietigde. Wat een lekkere anticlimax, he kids? 

Ziezo, nu kunnen jullie de gênante stiltes tijdens mondelinge examens ook weer opvullen 

met deze (misschien niet zo) nuttige weetjes. 

 

Als jullie met deze nieuwverworven kennis willen pronken op een cantus, kan dit op de 

Themacantus op 14/03 (20:30u., Delta). In semester twee wordt de zangavond op 4/03 

georganiseerd in de Therminal. Dan ben ik er weer, met meer weer(galoze feitjes xd xp 

xs). 

 

Dit was het laatste cantorkwartiertje van dit jaar, cantor Robs out xoxo 
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Marie Delegrange   ⚫     ⚫ heeft op nieuwjaar eens een

        jongen opgesloten op zijn/haar

        kot.  

Jochen Van Durme ⚫ ⚫ braakte na een stevig feestje 

na de examens in een 

vuilnisbakje op de trein. 

Astrid Drabs ⚫ ⚫ had onlangs een speeddate 

met een zwarte man in een 

wassalon. 

Catalina Capatina ⚫ ⚫ had op reis beef en een 

catfight met een Geordie girl. 

Dylan Van den Bogaerde ⚫ ⚫ maakte een mooie vlog na een 

avondje stappen met Markies. 

Kasper Debeyne ⚫ ⚫ is vorig jaar 18 kilo bijgekomen 

op een semester. 

Chelly Kerkhof ⚫ ⚫ heeft ooit zo veel gebraakt 

door alcohol, dat zijn/haar keel 

ontstoken was en een paar 

weken niet meer mocht drinken. 

Ruben D’haeyere ⚫ ⚫ deed bijna pipi in de kast van 

zijn/haar lief. 

Lieze Raevens ⚫ ⚫ miste zijn/haar eigen 

verjaardagsbrunch. 

Robrecht Neyrinck ⚫ ⚫ viel in slaap in de Overpoort na 

zijn/haar eerste bierbowling. 

Davy Verschoot ⚫  ⚫ is uit twee clubs 

buitengesmeten op één avond 

wegens ongepast gedrag. 

Jaime Moreira Resina ⚫ ⚫ heeft een streak van 3 weken 

op rij een kotsje leggen in de 

Porter House op zondagavond. 

 

Oplossing: 1C – 2K – 3D – 4I – 5G – 6B – 7J – 8H – 9A – 10E – 11L -12F 
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Na een wekenlange blok gingen je bff __________ (naam bff) en jij ein-de-lijk een stevig 

stapje in de wereld zetten. Je begint de avond met een potje ___________ (favoriete 

drankspel). Voor je het weet ligt je vriend/vriendin met zijn/haar hoofd in de/het 

_______________ (kotsplaats), want hij/zij heeft weer maar eens iets te veel ____________ 

(lievelingsdrank) gedronken. Je besluit dan maar op je eentje de Overpoort te verkennen. 

Je gaat _________________ (favoriete club in de Overpoort) binnen. Jouw 

_______________ (kledingsstuk) met een _____________ (fluffy dier) was duidelijk 

niemand ontgaan. De Vetohunks/-chicks cirkelden als een zwerm ______________ 

(boerderijdier) om jullie heen. Die ene jongen/Dat ene meisje lijkt wel op 

__________________ (favoriete zanger/zangeres), merkte je op, toen hij/zij zijn/haar 

goddelijke _______________ (lichaamsdeel) naast je vleide. 'Je komt toch ook naar 

_________________ (locatie) straks?' vroeg hij/zij plots. Je hoofd werd zo ___________ 

(kleur) als een ________________ (groente). Natuurlijk zei je “YUH!”. Onderweg kom je 

______________ (naam prof) tegen, je schrikt en je ___________ (lichaamsdeel) maakt 

helaas contact met het asfalt van de Overpoortstraat. Uiteindelijk kwamen jullie aan. Na 

veel _________________ (werkwoord) en ______________ (werkwoord) trok je jouw 

stoute _____________ (soort schoenen) aan; je hebt _______________ (je Vetocrush) 

gevraagd om morgen samen iets leuks te gaan doen.  

Na deze wilde avond word je – natuurlijk met een hevige kater - wakker met een 

____________ (keukenapparaat) in de ene hand en je hebt enkel nog een _____________ 

(kledingsstuk) aan. Shit, vandaag is de dag. Na een niet zo smakelijk kotsje in 

_______________ (originele plaats), kruip je in de douche. Je staat net lekker te 

_____________ (werkwoord) onder de douche als je de deurbel hoort. Oh nee! Gelukkig 

doet ____________ (familielid), gekleed in ___________ (raar kledingstuk) de deur open. 

Je doucht vrolijk verder terwijl je heel luid en vals ____________________ (een fout hitje) 

zingt. Na enkele minuten klopt _____________ (je Vetocrush) op de deur. “_____________ 

(melig/cringe koosnaampje), kom je alsjeblieft naar buiten, ik heb me zo verheugd op deze 

dag.” Oh nee, het is je crush. Je ___________ (werkwoord) snel de deur open en smelt 

volledig bij het zien van zijn/haar prachtige ____________ (lichaamsdeel). Je vliegt 

hem/haar in zijn/haar _______________ (lichaamsdeel).  

In alle haast ben je vergeten je ___________ (kledingstuk) aan te trekken, je ziet het en 

schaamt je dood. Snel ren je terug de badkamer in om er na ___ (getal) seconden weer uit 

te komen, fully dressed deze keer. Je stelt voor om romantisch te dineren in 

___________________ (favoriete snackbar in de Overpoort). Als jullie uuuren later eindelijk 

aankomen (jullie _______________ (vervoersmiddel) had pech), huppelen jullie hand in 

hand naar de snackbar. De omstandigheden zijn perfect; veel _____________ (irritant 

geluid) en het ruikt er naar _______________ (geur). Kortom, het perfecte moment voor 

de eerste ______________ (romantische handeling). Wauw! Wat kan hij/zij dat fantastisch! 

Dit had je na de catastrofe van daarnet nooit kunnen dromen. 
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 DI) 
Sommige examens zijn misschien iets 
minder gegaan, maar je begint aan het 
tweede semester met goede moed. De 
aanhouder wint. Je bent altijd welkom om 
jouw verdriet te verdrinken tijdens de 
kringavonden van Veto. 

 DR) 
Op liefdesvlak heb je zelf de touwtjes in 
handen. Tijdens de cocktailavond van Veto 
ontmoet je een interessante match die wel 
eens tot meer zou kunnen leiden. Pas op: 
blijf uit de buurt van de cava. Nieuwjaar 
was al erg genoeg. 

 DS) 
Rondom jou doen mensen meer dan je 
denkt. Bedank die mensen op tijd eens 
voor hun inzet zodat je uiteindelijk niet 
alleen eindigt. Een complimentje kan nooit 
kwaad. Vergeet ook niet naar de les te 
gaan. Skippen wordt gevaarlijk dit 
semester. 

 DT)  
Het nieuwe jaar is tot nu toe al vrij vlot 
verlopen. Maar er ontbreekt nog spanning 
en avontuur. Gelukkig biedt Veto het 
antwoord en zorgen wij voor de nodige 
portie sensatie en toffe activiteiten om 
jouw semester wat op te krikken. 

 ED) 
Time to ghost that fuckboy or -girl. 
Sommige mensen ben je beter kwijt dan 
rijk in je leven en je hebt zelf de touwtjes in 
handen wat dat betreft. Laat hem of haar 
los, want een echte meerwaarde is het niet 
voor jouw leven. 
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 EI) 
Je hebt goede examens afgelegd. Tijd om 
te feesten. Kom eens langs bij Veto. Daar 
staan er aangename verrassingen op jou te 
wachten. Bestrijd de verveling door 
uitdagingen uit te gaan. 

 ER) 
Er zijn wat kilootjes bijgekomen tijdens de 
feesten en de blok heeft het er niet beter 
op gemaakt. Zorg dat je op tijd beweegt 
dit semester of de kilo’s blijven voorgoed. 
Veto’s Start-to-Runsessies zijn misschien 
wel een aanrader… 

 ES) 
Dit semester verloopt vrij vlot en er is niets 
waar jij je echt zorgen moet over maken. 
Neem zeker een kennis mee naar de 
vriendjes- en familiecantus. Hij of zij 
beleeft er de tijd van zijn of haar leven. 

 

 

ET)  
Een goed begin is maar het halve werk. 
Wees niet te snel tevreden met wat je 
bereikt hebt, maar probeer door te zetten 
voor een mooi eindresultaat. Interessante 
ontwikkelingen wachten op jou tijdens 
onze cocktailavond. 

 FD) 
Je goede voornemens houden helaas niet 
lang stand. Of is dat net positief? Wat eerst 
ellende lijkt, blijkt al gauw positiever uit te 
draaien voor jou. Maak je geen zorgen en 
probeer de zaken wat te relativeren. 

 FE) 
Je vrienden hebben je nodig en kunnen op 
jou rekenen. Stel deze maand je thuis of 
kot open voor vrienden en kennissen. Je 
omgeving vindt dat ze bij jou terecht 
kunnen en dat je een meerwaarde bent op 
menig feestje. 

 FI) 
Je komt voor een moeilijke keuze te staan. 
Neem wat tijd voor jezelf om na te denken. 
Wees niet bang om raad te vragen aan 
vrienden en familie, ze zullen je heus wel 
steunen. 
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 FR) 
Het lot ligt in jouw handen. Als je de eerste 
weken hard labeur levert, kan je het in de 
paasvakantie wat rustiger aandoen. Aan 
jou de keuze. De liefde heeft dit semester 
niet veel te bieden. Ga niet enkel uit om 
iemand tegen het lijf te lopen, maar geniet 
van het feestje. 

 FS)  
Je bent de komende maanden heel sociaal 
en populair. Zorg er dan ook voor dat je 
zoveel mogelijk samen kunt zijn met 
anderen. Hoe meer mensen je om je heen 
weet te verzamelen, hoe beter. 

 

FT) 
Maak plannen en bepaal doelstellingen 
voor de komende maanden. Alleen op die 
manier lukt het voor jou om te presteren. 
Vergeet niet om direct al de eerste 
stappen te zetten. Kom eens langs tijdens 
een kringavond bij Veto. 
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Liefste Vetoriaantjes 

 

Op dit moment zijn jullie de allerlaatste pagina van onze derde editie van de Vetopia aan 

het lezen. Met pijn in ons klein Vetoriaans hartje nemen we afscheid als redactieteam van 

dit litte boekje. Om af te sluiten zouden wij graag nog enkele van onze dierbare 

Vetovriendjes bedanken voor het toch wel formidabele jaar.  

Opperhoofd Ruben, bedankt om een frisse wind door Veto te blazen en om er altijd voor 

ons te zijn. Bompa Davy, bedankt om ons met al je wijsheid steeds te helpen en om ons af 

en toe eens te entertainen met je prachtige slutdrops. Rekenwonder Marie, bedankt om in 

jouw Erasmusland wél te kunnen tellen terwijl wij dat allemaal niet kunnen en om zo’n 

aangenaam gezelschap te zijn.  

Poeslieve Catalina, bedankt om ons te plezieren met je vele poesgeluidjes en kopjes, om 

de “hoe witch” van het presidium te zijn en om telkens zulke legendarische feestjes te 

organiseren. Sportsletje Dylan, bedankt om een Start to Run te organiseren zodat we de 

kilo’s van het eerste semester ervan kunnen sporten en om ons altijd te steunen met je 

motiverende houding. Brakke, brakke Jochen, bedankt voor je talrijke traktaties in de 

Overpoort en om te allen tijde het luisterend oor van het presidium te zijn.  

Pientere Jaime, bedankt om ons te voorzien van life saving stucu’s en om soms eens Jaimy 

te zijn. Slutty Robrecht, bedankt om ons steeds weer te verblijden met je prachtige stem 

en hilarische vlogs. Fierce Chelly, bedankt om zo’n fantastische temster te zijn, om een 

spetterende doop te organiseren en om ons steeds te laten meegenieten van je prachtige 

dansmoves.  

Stinkende scha(ch)tjes, geniet nog met volle teugen van jullie laatste weekjes als domme 

schacht en maak er een fantastische ontgroening van.  Geweldige commilitones, bedankt 

voor jullie enthousiasme. Zonder jullie zou Veto niet hetzelfde zijn!  

 

We want to thank you all for this journey, yuh.  

Aan onze opvolgers, make us proud en maak er een spetterend jaar van!   

 

Kussen en knuffels van jullie kapoentjes, het Vetopiateam ’18-‘19 
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