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Veto’s kennismakingsactiviteiten 
Het nieuwe academiejaar 
beginnen we zoals het 
moet: met een pintje in de 
hand (er is ook frisdrank), 
dansend op de leukste 
deuntjes. De eerste 
kringavond is hét moment 
om kennis te maken met 
Veto en al haar leden.  Op 
deze avond ontmoet je 
misschien de mensen met wie je over enkele maanden een hechte 
vriendschapsband gesmeed zult hebben. Kijk je er al naar uit? Ideaal! Twijfel 
je nog? Niet twijfelen, gewoon komen is de boodschap.  

 

Onze tweede activiteit is perfect voor jou als je nieuw bent in Gent en de stad 
nog niet zo goed kent. Wil je weten waar je goedkoop en lekker kan eten? 
Wil je weten waar je op een zonnige namiddag gezellig kunt gaan zitten? Wil 
je weten waar je iets lekkers kunt gaan drinken? Kortom, wil je Gent beter 
leren kennen terwijl je gezellig kunt babbelen met de anderen? Kom dan 
zeker naar de stadswandeling op 26 september. Onze fantastische cultuur, 
Julie Defossez, laat jullie graag de mooiste plekjes van Gent zien en geeft 
jullie meer uitleg over deze geweldige stad.  

 

Tot dan!
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Woordje van de preses 
 

Dag allemaal, gegroet, hallo 

 

Ik wil elke nieuwe student die dit boekje momenteel in handen heeft al 
feliciteren met een reeks uitmuntende keuzes die hij of zij reeds heeft 
gemaakt. Immers, als je in deze Vetopia leest, wil dat zeggen dat je gekozen 
hebt om toegepaste taalkunde te gaan studeren, dat je al in orde bent met je 
boeken om de lesweken te starten en dat je interesse toont in zomaar even 
de beste studentenvereniging die er bestaat: Veto Gent.  

In de eerste plaats kom je natuurlijk in Gent studeren om noeste arbeid te 
verrichten, goede punten te behalen en daarna met je zuurverdiende 
diploma je professionele carrière te starten. Nou, laat ons zeggen dat dat nog 
heel verre toekomstmuziek is en laten we ons focussen op het heden. Binnen 
exact 2 weken loop je te klagen en te zagen over les tot 18u45, over drie 
lesblokken na elkaar (huh wat hoezo waar is mijn koekje in de speeltijd????), 
over de lift “dIe Je NIet mAg GeBruiKeN” van onze geliefde campus 
Mercator… Uiteraard houdt niemand dit twaalf weken vol zonder de nodige 
ontspanning. En laat ontspanning organiseren nu net een van Veto’s 
specialiteiten zijn. Onze Pascal zegt dat ook altijd, zoals Veto ontspanning 
organiseert, ja, zo organiseert Veto ontspanning eh! 

Je kan bij ons terecht voor Start to Run, voor competitiesporten tegen andere 
Gentse studenten, maar even goed voor culture activiteiten als 
Museumnacht, concerten en onze eigen stadswandeling op donderdag 26 
september. We zijn er ook op professioneel vlak voor de studenten die we 
vertegenwoordigen, want we verkopen bijvoorbeeld elk semester een 
examenbrochure met examenvragen van voorbije jaren en zoveel mogelijk 
stucu’s. Een stucu of studentencursus is een geverifieerde samenvatting.
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Ik wil van in het begin benadrukken dat het merendeel van onze activiteiten 
open zijn voor elke geïnteresseerde student, dus twijfel niet langer, neem je 
vrienden mee en je zal het je niet beklagen. Als je echter volledig 
ondergedompeld wilt worden in studentikoze tradities zoals de voor jullie tot 
nu toe nog mythische ‘cantus’, dan kan je je laten dopen bij ons. Onze 
temmer probeert je later in dit boekje nog meer te overtuigen, maar laat mij 
je gewoon zeggen dat je alles wat je denkt te weten over studentendopen 
even moet laten varen en kijken hoe het in de praktijk is. Bij Veto is de doop 
en namiddag teambuilding waarbij je wellicht vuil zal worden, maar daar sterf 
je niet van. 

Ik zou jullie allemaal willen warm maken om ten minste te proeven van het 
verenigingsleven en eens langs te komen op een van onze 
openingsactiviteiten. Op dinsdag 24/09 hebben we in ons stamcafé de CUBA 
in de overpoort onze eerste kringavond waar je lekkere gratis pintjes kan 
consumeren terwijl wij een gezellig praatje slaan. Op woensdag 25/09 kan je 
ons vinden op Student Kick-off en op donderdag 26/09 neemt onze cultuur 
jullie mee op stadswandeling. De week nadien hebben we onze eerste 
cocktailavond en begin oktober organiseren we eenmalig een cantus die 
toegankelijk is voor niet-gedoopten zodat jullie kunnen ervaren wat een 
cantus nu werkelijk is. De volledige kalender van het eerste semester is 
achteraan dit boekje terug te vinden. 

Aan alle vertrouwde gezichten, commilitones, welkom terug! Een nieuw 
Veto-jaar staat voor de boeg en hola pola, het is een LUSTRUMJAAR en dat 
zullen jullie, jullie hoofdpijntjes en jullie levers geweten hebben. Neem alvast 
jullie agenda en de kalender erbij en stip jullie favoriete activiteiten aan zodat 
het presidium jullie in groten getale kan verwachten. 

 

Ik verwacht jullie dinsdag allemaal in de CUBA! 

 

Tot in de draai 

Jaime 

Preses 2019-2020
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Cantorkwartiertje 
Buongiorno ragazzi! Na een lange welverdiende vakantie ben ik verheugd om 
erin te vliegen als jullie nieuwe cantor. Bij deze zou ik jullie hoofdjes willen 
verrijken met wat extra informatie omtrent het hele cantusgebeuren die 
jullie waarschijnlijk nog niet wisten (anders heb ik geen werk meer :´[ )  

Salamander 
Zoals velen onder jullie waarschijnlijk al weten, is de cantus een van de 
belangrijkste activiteiten in de studentenkringen/clubs, waaraan vele 
traditionele gebruiken vasthangen. Juist om die reden gebruikt men tijdens 
een cantus ook een specifiek jargon dat soms wat verwarrend kan zijn voor 
buitenstaanders of feuten/schachten. Waar ik het vandaag over wil hebben is 
het fenomeen genaamd ‘De Salamander’. Dit is een heildronk ter ere van een 
bepaald lid (meestal de preses) die minstens 1 keer per cantus moet gedaan 
worden. Nu vragen jullie zich misschien af waarom dit fenomeen zo genoemd 
wordt en wat een salamander hier in godsnaam mee te maken heeft. Om 
hierop een antwoord te vinden moeten we teruggaan naar de allereerste 
studentenverenigingen in Duitsland, waarop de Belgische verenigingen zich 
grotendeels gebaseerd hebben. In de vroege Duitse verenigingen 
beschouwde men de 
vuursalamander als ‘god’ 
van de schnapsdrinkers. 
Volgens verschillende 
mythologieën zouden 
deze salamanders 
“vuurwater” drinken. 
Aangezien schnaps zou 
branden in de keel (enfin, 
toch voor degenen die het 
niet gewoon zijn), werd de 
link naar de schnaps snel 
gelegd. 
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Oorspronkelijk was deze heildronk bedoeld om deze zogenaamde 
vuursalamander te vereren en dronk men hierbij schnaps, wat later werd 
deze traditie gebruikt voor het vereren van leden of oud-leden, en 
uiteindelijk verving men de schnaps door bier. Op die manier ontstond de 
salamander zoals wij hem kennen. 

Krambamboeli 
Ten slotte wou ik het ook nog graag hebben over Krambamboeli, een van 
mijn favoriete liedjes in de codex. In dit lied wordt er gezongen over een 
‘heerlijk rood studentennat’, maar wat is dit mysterieuze drankje en is het 
echt zo fantastisch lekker dat het de moeite waard is om een lied over te 
schrijven? Om op zoek te gaan naar dit goddelijk goedje moeten we gaan 
kijken bij onze Duitse medestudenten (ja, sie sind wieder da). Oorspronkelijk 
was Krambamboelie de benaming voor “Wacholder-Branntwein”, een Poolse 
brandewijn die heel populair was in het Oosten van Duitsland. Later werd 
deze term door Duitstalige studenten veralgemeend en werd ze gebruikt 
voor alle soorten schnaps. Tegenwoordig is Krambamoelie een zelfgemaakte 
ceremoniële drank die voor de studentenverenigingen in Duitsland en 
Oostenrijk onmisbaar is.  
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Om het te maken mengt men rode en witte wijn samen met bruine rum van 
60% in een grote kom, waarin men na het mengen van de dranken een grote 
piramide maakt van in rum doordrenkte suiker. Men kruidt dit mengsel nog 
met sinaasappel, citroen, kaneel en kruidnagel, en dan steekt men de 
suikerpiramide in brand zodat de suiker in de rest van het goedje kan 
smelten. De taak van de preses hierbij is om de piramide zo lang mogelijk te 
laten branden door af en toe rum op de piramide te gieten, waarna hij dit 
calorierijke wonderdrankje als eerste proeft en verdeelt onder de corona.  

 

That’s all for today folks! Als jullie benieuwd zijn naar andere cantus 
gerelateerde weetjes (bijvoorbeeld dat de langste cantus ooit maar liefst 59 
uur en 10 minuten duurde), stay tuned en blijf vetopia lezen! 

Cantor out 
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Seqs, mind & body 
Alsof de overstap naar het hoger onderwijs nog niet lastig genoeg is, zitten 
we allemaal met vragen. We zijn de puberteit voorbij, maar er zijn toch nog 
dingen waarop we het antwoord niet weten. Lady Mary, onze 
waarzegster/mama Marie van dienst probeert haar beste kennis boven te 
halen en jullie te helpen met nét die ene vraag die jullie het leven zuur blijft 
maken. Want liever problemen delen met een dichte kring, dan met 
zagende ouders, toch? 

 

Ik ben (hopeloos) op zoek naar een goed lief. Het jammere is dat ik tijdens 
een avondje in de Overpoort moeilijk het onderscheid kan zien tussen 
fuckboys en jongens die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Help a girl out 
please! Barbiegirl2001" 
 

 

Hoi Barbiegirl2001! 
De Toverpoort is zonder twijfel een mekka voor de Gentse student; aan 
mogelijke (bed)partners dus absoluut geen tekort. Ik zou hier dan ook gerust 
een hele resem stereotypes over het uiterlijk van de 'fuckboy' kunnen 
oplijsten (kuch bootschoenen kuch). Toch maak ik liever een compleet absurd 
voorstel. Wat als... je gewoon lekker gaat dansen in de Overpoort met je 
vrienden, zonder constant op uitkijk te staan om het leukste/mooiste 
exemplaar te spotten met de beste paaldansmoves? Je zal ongetwijfeld meer 

plezier hebben !  
Spot je dan toch eens een magnifiek wezen, ga er gewoon lekker op af, dan 
merk je wel snel met wat voor persoon je te maken hebt. Blijkt het een 
regelrechte a**hole te zijn, of was hij niet onder de indruk van je 
ongetwijfeld prachtige openingszin? Who cares, dan haal je toch gewoon 
weer je dansmoves boven bij je vrindjes!  
Ik wens je alvast veel boiteplezier, en wie weet kom je ergens in die 

Toverpoort toch je golden boy tegen, al is het maar voor even . 
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Ik heb op een avond na een nachtje stappen heel veel gegeten. Toen ik thuis 
kwam was mijn buik heel erg dik.. Dat is nu al enkele dagen zo. Ik ben bang 
dat ik misschien zwanger ben, weet jij eventueel raad? Anoniempje$1234 
 

 

Ahhhh die heerlijke, vreselijk vettige midnightsnacks... We geven allemaal 
wel eens (* lees: vaak) toe aan de verleidelijke geur van Ertans burgers of 
Stefaans frietjes, met alle gevolgen van dien. Lieve Anoniempje$1234, jij bent 
wel degelijk in verwachting, van een ware foodbaby. Gelukkig/Hopelijk laat 
deze geen 9 maanden op zich wachten, en heb ik wat tips om er sneller vanaf 
te raken.  
 
1) Muntthee en koffie zijn je beste vrienden op dit moment 
2) Google 'buikmassage', that shit works 
3) Drink voldoende water 
4) Probeer vezelrijk te eten (volkorenbrood, -pasta, muesli, rauwkost, fruit, 
peulvruchten, noten,...) 
5) Wandelen  
 
En last but not least: een beetje geduld. De combinatie van alcohol en veel 
vet eten heeft je darmen nu eenmaal geen deugd gedaan. Geef je lichaam 
eventjes de tijd om te herstellen. Of maak slechtere levenskeuzes en doe het 

gewoon allemaal opnieuw, met comfy kleren aan uiteraard .  
Geen zorgen Anoniempje, binnen de kortste keren ben jij een prachtige 
bruine trui aan het breien! 
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Waarom laten dopen? 
 

Iepze feutnnn, 

Ik zien Ferre e kzie kik den schahtntemmer voe vande joar, ajt noh nie 
hemerkt et, kzienik wok va Bruhhe. 

 

Translate:  

Helowkidow toekomstige feutjes, 

Mijn naam is Ferre Geirnaert en ik ben jullie schachtentemmer voor het 
komende academiejaar. Ik ben verantwoordelijk voor het hele doopgebeuren 
en het is mijn taak om mij te ontfermen over de onwetende schaapjes die 
jullie wel niet zijn. Met andere woorden, ik ben dé contactpersoon in tijden 
van nood (Read: HELP, ik kan het niet meer aan, wat moet ik dooeen!? Of: 
zeg mijn ouders zijn ongerust over die doop maar ik zie het wel keihard 
zitten, hoe kan ik hen overtuigen?) 

Exact een jaar geleden stond ik in jullie schoenen, helemaal alleen in een stad 
die ik niet kende. Met enige aarzeling zocht ik mijn toevlucht bij Veto Gent en 
zij ontvingen mij met open armen, want ze weten goed genoeg hoe moeilijk 
het eerste jaar is. Ik leerde wat mensen kennen en besloot me uiteindelijk te 
laten dopen om de full experience van Gent te hebben. Guess what, mijn 
wereld ging open en het was het begin van een fantastisch avontuur waarin 
ik evolueerde van feut naar schacht naar commilito en uiteindelijk 
presidiumlid. Ook hielp Veto mij bij mijn zelfontplooiing en ik leerde hoe ik 
het beste in mezelf kon bovenhalen.  

Of course, het studentenleven draait niet enkel en alleen om uitgaan en 
verenigingen. Je studie gaat voor op alles. Mijn drijfveer vorig jaar was: als ik 
kon uitgaan, kon ik naar de les gaan ook. En ik slaagde daarin, op enkele 
uitzonderingen na… Het belangrijkste is dat een doop geen enkele 
verplichting met zich meedraagt. Het Gentse Doopdecreet reguleert alle 
dopen heel streng.                                                                                                                                     
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Ook na de doop, wanneer je omgetoverd wordt op de doopcantus tot 
volwaardige schacht, ben je niet verplicht om alle activiteiten bij te wonen. Je 
kiest zelf wanneer het past en wanneer je zin hebt, maar ik kan je verzekeren 
dat de Vetofeestjes de litste van heel Gent zijn! 

Dit jaar viert Veto Gent ook zijn 25-jarig bestaan en hiervoor organiseren we 
een volledige week met de zotste en flamboyantste activiteiten! Nog een 
reden te meer om je te laten dopen! 

Oh ja, voor ik het vergeet, ook ik was een typische student die altijd broke 
was en dus net rondkwam met zijn weekgeld. Maar geen vrees! Gedoopte 
leden kunnen te allen tijden genieten van extra goedkope prijzen en vaak 
gratis drankjes. 

Ben je nog steeds niet overtuigd? Stuur me gerust een berichtje en vergeet 
vooral de infogroep ‘Feuten Veto Gent 2019-2020’ op Facebook niet te 
volgen! 

Peace out, 

Ferrero 
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Presidiumfuncties… What?  

Preses, quaestor, abactis, cantor… Als deze termen Chinees voor jou zijn, dan 
zal deze rubriek je helpen. Wat houden die presidium-functies nu eigenlijk 
precies in? Het antwoord vind je hier!  

 

Preses - Jaime Moreira Resina 

Dit jaar is Jaime jullie preses. Concreet is hij de eindverantwoordelijke en het 
gezicht van onze kring. Als iemand zijn/haar functie niet naar behoren 
uitvoert, dan durft hij z’n zweep wel eens bovenhalen.  

Vicepreses - Marie Delegrange 

De vicepreses is de rechterhand van de preses. Dit jaar wordt deze functie 
ingevuld door Marie, alias Lady Mary of Mama Veto. Zij staat niet enkel Jaime 
bij, maar ondersteunt ook de andere presidiumleden bij problemen. 

Quaestor - Daria Nemtsova 

De schatkist van Veto, die wordt bewaakt door Daria. Dit jaar zal zij de 
financiële zaken in goede banen leiden. Je betaalt maar beter op tijd, anders 
zal ze jouw persoonlijke stalker worden. 

Abactis - Astrid Lekkerkerker 

Abactis, da’s eigenlijk een moeilijk woord voor secretaris. Astrid maakt van 
elke vergadering een mooi verslag. Haar wekelijks mailtje zal er ook voor 
zorgen dat jij up-to-date blijft over wat er reilt en zeilt binnen Veto.  

Sport - Lieze Raevens 

Als je sportief bent aangelegd, dan wordt Lieze waarschijnlijk jouw favoriete 
presidiumlid. Zij zorgt er namelijk voor dat we allemaal samen kunnen gaan 
schaatsen, zwemmen of bowlen. Je spieren krijgen er nu al warm van!  
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Cultuur - Julie Defossez 

Studeren in Gent: hoe kan het zonder een beetje cultuur op te snuiven? Julie 
zal er dit jaar voor zorgen dat ook jij je nodige portie krijgt. En ze vliegt er 
meteen in, want donderdag 26/09 staat er al een stadswandeling gepland.   

PR extern - Margo Devos & PR intern - Jolien Cox 

Jolien en Margo : jullie nieuwe PR-duo. Concreet zorgen zij ervoor dat jij weet 
wat er te doen is. Houd Facebook, Instragram en de posters in Mercator dus 
maar in de gaten! En lach eens mooi als ze passeren met hun camera!  

Feest - Ruben D’haeyere en Bes Everaerts 

Voor een feestje groot of klein, moet je bij Bes en Ruben zijn! Dit 
gloednieuwe feestduo zal de litste dingen organiseren: cocktailavonden, 
Vetopiafuiven en als kers op de taart: het Vetoweekend.  

Cantor - Fabien De Craene 

Smeer al maar je stembanden, want Fabien zal in jullie de verborgen Beyonce 
/ Ed Sheeran naar boven halen. Onze persoonlijke nachtegaal haalt op 
cantussen de leukste liedjes naar boven en zingt een stukje voor. 

Studie - Kasper Debeyne 

Jaja! Je leest het goed! Naar de examens toe verkopen wij stucu’s en bundels 
met examenvragen. En dat voor een spotprijsje! De persoon die jullie 
hiervoor mogen bedanken, dat is Kasper: onze studie van dienst. 

Schachtentemmer - Ferre Geirnaert 

De aloude tradities van studentenverenigingen, die moeten worden 
doorgegeven aan de nieuwtjes. Ferre zal jullie met veel plezier de kneepjes 
van het vak leren. Ook zorgt hij voor een fantastische doop. 

Lustrumleider - Karel De Ridder 

Veto viert haar 25ste verjaardag! Daarom heeft Karel een heel lustrumcomité 
opgetrommeld. Zij organiseren de hele lustrumweek. To be continued
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Katertips van 
ervaringsdeskundigen 

Het zal wel eens voorvallen tijdens het jaar. Een litte Vetoactiviteit 
waarbij je te diep in het glaasje hebt gekeken. De volgende ochtend 

heb je les, en als de voorbeeldige student die je bent, wil je daar koste 
wat kost zitten. Hoe kom je van die vervelende kater af? We hebben 

de beste tips van de presidiumleden op een rijtje gezet.  

Jaime:    Paprika chips en Sprite 

Marie:    Aquarius en mozarellasticks 

Daria:     Knorr pasta snack en cola  

Astrid:    Watermeloen en citroensap 

Lieze:      Ice Tea green 

Julie:       Een goe barfke leggen 

Margo:   Sprite, dat is het beste katerwater 

Jolien:    Wandelen in het bos en sportdrank van de Aldi 

Ruben:   Aquarius Red 

Bes:        Gewoon afzien en uw fouten van de vorige avond herdenken 

Fabien:  Dafalgan en Gatorade (of Aquarius) 

Kasper:  Kuisen en Petit Gervais eten ( af en toe ook kiwi of aardbei) 

Ferre:    Een douche nemen en een grote, warme maaltijd 

Karel:    Gewoon opnieuw beginnen drinken 
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Spelletjes 
Woordzoeker 

Vind deze woorden in alle mogelijke richtingen terug in het rooster. 
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Kruiswoordraadsel 

Probeer aan de hand van de hints de juiste woorden te vinden. Elk cijfer staat 
voor 1 bepaalde letter. Deze cijfers kunnen je dus helpen om andere 
woorden te vinden en om de eindzin te ontrafelen. Het grijze woord hoort bij 
de eindzin en gearceerde vakjes hoeven niet ingevuld te worden.  
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Hints 

Omschrijving:  

1. Veto! Dat staat voor ‘vertalen’ en … 

2. We zetten een gratis vat op onze eerste …  

3. Dit is de naam van onze mascotte, alias onze soepkip: …  

4. De functie die Jaime vervult dit jaar: … 

5. Kom massaal naar de Therminal op 18 november, want dan eten we 
allemaal samen …  

6. Wist je dat wij ook een Vetobaby hebben? Zijn naam is …  

7. Deze sponsor bevindt zich enkele meters van de Cuba. Tijdens het uit-
gaan, kan je hier gemakkelijk een frietje gaan stekken: … 

8. Veto bestaat dit jaar 25 jaar! Whoop whoop! We vieren met andere 
woorden een … 

9. Dit fruit helpt volgens jullie abactis het beste tegen een kater: …  
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Vind jij de 7 verschillen op Edda’s muur? 
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Vetoroscoop 
 Wat heeft het universum deze week voor jou in petto? Ontdek het snel! 

Duits-Italiaans 

 

Er staan jou heel wat interessante 
ontmoetingen te wachten deze 
week. Zorg ervoor dat je niet enkel 
afgaat op de eerste indruk en heb 
niet te veel vooroordelen. Je weet 
nooit of die ene rare over een paar 
maanden je nieuwe BFF is. 
 

Duits-Russisch 

 

Dit is jouw week. Geniet er dus ook 
van en laat je niet te veel doen door 
negatieve invloeden uit je omgeving. 
Focus op de mooie dingen in het 
leven en laat de rest maar even voor 
wat het is. Tip: kom naar de 
activiteiten van Veto en beleef 
mooie momenten.  
 
 

Duits-Spaans 

 

 
Deze week hebben de sterren voor 
jou niets speciaals voorzien. Het is 
dan ook aan jou om het heft in eigen 
handen te nemen. Er kan al eens iets 
tegenvallen, maar jij bent de 
persoon om er dan een positieve 
twist aan te geven. Vergeet niet dat 
je alles op twee manieren kan 
bekijken. 
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Duits- Turks 

 

 
Je bent weer je ambitieuze zelf en 
daar is absoluut niets mis mee. Dit 
zal je zeker helpen om je doelen te 
bereiken. Let er echter wel op dat je 
je vrienden niet verwaarloost.  

Engels-Duits 

 

Het is weer een beetje chaos in je 
leven. Probeer daarom orde te 
scheppen, zodat je een overzicht 
behoudt en niet begint te stressen. 
Tip: Neem eens een kijkje op de 
kalender van het eerste semester. 
Een mooier overzicht bestaat niet.  
 

Engels- Italiaans 

 

Je loopt met je hoofd in de wolken, 
zowel op het vlak van de liefde als 
van het leven in het algemeen. Je 
hebt nu de aartsmoeilijke taak om er 
zowel van te genieten, als met de 
voetjes op de grond te blijven. 
Probeer het evenwicht te vinden, 
zodat je niet voor onaangename 
verrassingen komt te staan.  
 

Engels- Spaans 

 

 
Deze week zal je een paar 
onfortuinlijke momenten beleven.  
Probeer er echter het beste van te 
maken en bewaar de innerlijke 
vrede. Zo zal het tij zich snel keren 
en wordt het weer beter. Tip: Kijk 
naar crazy cat videos, daar fleur je 
meteen van op! 
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Engels-Turks 

 

Je maakt je te veel zorgen om kleine 
dingen. Probeer meer te genieten 
van de momenten met de mensen 
om je heen en ban de nutteloze 
zorgen uit je hoofd. Focus op 
vandaag en laat morgen voor 
morgen. 
 

Frans- Duits 

 

Het universum voelt dat je onzeker 
begint aan het nieuwe jaar. Dat is 
voor niets nodig! Om al deze 
onzekerheden over boord te gooien, 
kom je maar eens kijken op de 
eerste kringavond. Zo leer je een 
hoop nieuwe mensen kennen en 
krijgt je zelfvertrouwen een boost. 
 

Frans- Engels 

 

Je bent een beetje “lost” in al het 
nieuwe dat op je afkomt. Het is 
inderdaad een heleboel, maar 
langzaam maar zeker krijgt alles een 
plaats in je leven. Ga naar de 
stadswandeling van Veto, zodat Gent 
al geen nieuwigheid meer vormt 
voor jou. 
 
 

Frans- Italiaans 

 

Communicatie is belangrijk. Probeer 
daarom geen verkeerde signalen uit 
te zenden naar je omgeving. Wees 
altijd duidelijk over wat je precies 
bedoelt. Verkeerde interpretaties 
kunnen leiden tot onaangename 
misverstanden. 
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Frans-Spaans 

 

Het zal deze week allemaal niet 
vanzelf gaan volgens de sterren. 
Daarom is het belangrijk dat je uit je 
schulp komt en er zelf een leuke tijd 
van maakt. Je kan al bijvoorbeeld 
naar onze kringavond komen en 
socializen, zo ontmoet je mensen die 
normaal je pad niet zouden kruisen.  
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Lustrum 25 
 

Het academiejaar 2019-2020 mag dan normaal klinken, dat is het allerminst. 
Exact 25 jaar geleden werden in de cafetaria van het toenmalige PHVT de 
statuten opgesteld van een nieuwe studentenclub: Chriz De Clercq, Wouter 
Deraedt, Tim De Pourcq en BVT richtten Veto Gent op.  

Op 25 jaar tijd heeft Veto veel veranderingen doorstaan: we zijn viermaal van 
stamcafé veranderd en we zijn overgegaan van het SK naar het FK toen 
toegepaste taalkunde van de hogeschool naar de universiteit inkantelde.  

Echter, er is iets dat in die 25 jaar tijd nooit veranderd is en ook nooit zal 
veranderen. Veto is naast een studentenvereniging en een spreekbuis van de 
opleiding, ook een hechte groep vrienden. Elk jaar organiseren we een doop 
waar titanen vriendschapsbanden ontstaan die blijven duren voor het leven. 

Om dit 25-jarig bestaan te vieren, organiseert het lustrumcomité een heuse 
lustrumweek van 30 maart 2020 tot 3 april 2020. De concrete invulling blijft 
nog een geheim, maar houd alvast 3 april vrij, want dan sluiten we de 
lustrumweek af met ons Galabal der Toegepaste Taalkunde en voorafgaand 
diner.  

Om het lustrumjaar officieel van start te trappen, zijn jullie allemaal 
uitgenodigd op de openingsreceptie op vrijdag 27 september om 18u op de 
parking van het B-gebouw. We bieden jullie een glaasje aan en het is de 
bedoeling om in een gezellige sfeer de banden tussen kring, studenten en 
docenten te versterken ter voorbereiding van dit feestelijk jaar. 

Hopelijk tot dan!
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Een beetje uitleg over onze fameus litte cocktailavond. Ik hoor je al denken. 
Cocktails zijn zooo lekker, maar zo duur. WEL! Guess what! Bij ons dus niet. 
Geniet van cocktails voor 2 of 3 euro, die je worden aangereikt door ons 
liefste presidium in de CUBA (lees: KOEBAAAH). Waarom zou je niet gewoon 
een zuipkaart kopen voor 12 euries? Dan krijg je nog een kleine cocktail, 
gratis en voor niets!  De eerste cocktailavond vindt plaats op dinsdag 1 
oktober. Vanaf 21 uur zijn jullie welkom om van onze goddelijke creaties te 
komen proeven.  
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Kalender eerste semester 

 

Neem je agenda erbij, grijp je pen en noteer deze evenementen in je agenda! 

Geloof ons, je wil ze niet missen       ! 



36 
 

 

 

 

 

 

 


