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Redactor dixit 
 
Lieve PSW’ers en andere quarantaine-vrienden 
 
We zitten nu al enkele weken vast in ons kot, en 
ik denk dat iedereen ondertussen wel wat 
ontspanning kan gebruiken. PSW zit natuurlijk 
niet stil in deze corona-tijd, en daarom 
presenteren wij nu met trots ons allereerste online PSWeetje! In deze 
editie kom je te weten wie die hete tenen van het nieuwe praesidium 
zijn, maar ook wat je kan doen tijdens deze saaie lockdown en wat de 
sterren nog voor jou in petto hebben. Lees dus maar snel verder!  
 
Met veel enthousiasme en een klein beetje zenuwen mag ik dit jaar de 
functie als Redactor over pakken van Zahra. Zij heeft dit vorig jaar zò 
goed gedaan, dus ik hoop dat ik jullie elke maand even blij kan maken 
als zij heeft gedaan. J Verwacht je maandelijks aan een portie 
leesplezier als afleiding tijdens het studeren of om die saaie lessen door 
te komen, wie heeft daar nu geen nood aan? Samen met het zeer 
bekwame redactorcomité zullen we ervoor zorgen dat jullie op de 
hoogte blijven van de laatste roddels en de beste feestjes. Dus, stay 
tuned, want elke maand is er een nieuw PSWeetje op komst! 
 
Lisa Geudens – Redactor ’20-‘21 
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Praeses dixit 
 
Commilitones,  
 
Dit is ondertussen al mijn derde jaar in 
Antwerpen waarvan PSW al sinds het begin 
deel uitmaakt. Ik heb al zo ongelofelijk veel 
plezier beleefd aan deze fantastische club en 
vriendschappen voor het leven gemaakt. 
Afgelopen jaar heb ik in mijn eerste jaar in dit 
praesidium als Sport een zalige tijd gehad en zo ontzettend veel 
bijgeleerd. Daarom is het nu tijd voor nog een grotere uitdaging, 
namelijk praeses worden van deze mooie club.  
 
Ik ben dan ook trots dat ik deze dixit voor jullie mag schrijven. Het feit 
dat wij dit moeten doen zonder kiesweek voor jullie en zoveel andere 
activiteiten die wegvallen is ontzettend jammer. Langs de andere kant 
zal dit ons juist extra motiveren om er een memorabel jaar van te maken 
vanaf er weer activiteiten mogelijk zijn. Dit ga ik uiteraard niet alleen 
doen, in deze editie van het PSWeetje gaan we een team vol toppers één 
voor één aan jullie voorstellen. Samen zullen wij er alles aan doen om 
jullie volgend jaar te voorzien van onvergetelijke activiteiten.  
 
Verder zullen wij in deze tijden proberen jullie zo goed mogelijk te 
ondersteunen door de nodige ontspanning aan te bieden (met als 
voorbeeld dit PSWeetje). Daarnaast gaan wij jullie zo goed mogelijk 
helpen bij het voorbereiden van de examens aan de hand van 
samenvattingen en infosessies. 
 
Viktor Van Reeth – praeses ’20-‘21 
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Redactorcomité	
 

 
Hallo allemaal, Ik ben Desi Cooremans en studeer 
Politieke wetenschappen. Ik ben 19 jaar & spendeer 
graag mijn pauzes aan series bingen & films telkens 
opnieuw bekijken. Ik ben altijd chaud om mee op 
café te gaan, een pintje te consumeren & een dansje 
te placeren! Dit jaar zal ook ik meeschrijven aan het 
PSWeetje. 

 
 

 
Dag vrienden Mijn naam is Zahra, bijjjjna 20 jaar en 
ik studeer communicatiewetenschappen. Vorig jaar 
kreeg ik de eer redactor te mogen zijn. Dit jaar geef 
ik met volle vertrouwen mijn functie door aan Lisa, 
die maandelijks voor de beste PSWeetjes gaat 
zorgen! Graag wou ik in het comité om af en toe nog 
eens een artikeltje te schrijven. Ik heb er alvast veel 
zin in, er zijn veel geweldige krantjes op komst! 
Groetjes xx 
 
 
 

Hallo iedereen!  
Ik ben Nica De Leeuw en ik ben 18 jaar oud. Aan 
de UA studeer ik politieke wetenschappen. Mijn 
favoriete bezigheden zijn; feesten in de Prof en 
iets gezellig gaan eten of drinken. Om wille van 
de huidige omstandigheden is dit helaas niet meer 
mogelijk, maar hopelijk kunnen wij jullie toch al 
wat leesplezier bieden! Ik kijk er alvast naar uit 
deel uit maken van het redactorcomité. :)  
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Hallo iedereen! Ik ben Eline en studeer 
communicatiewetenschappen. In mijn vrije tijd ga 
ik graag op café met vrienden, probeer ik wat te 
sporten en kook ik veel. Verder schrijf ik graag 
eens iets, zeker in het PSWeetje "#$% Hopelijk 
kijken jullie, net als ik, elke keer uit naar het 
volgende PSWeetje! 
 
 

 
Hey ik ben Nimué Wouters, student 
Communicatiewetenschappen. Ik ben iemand die niet 
lang kan stilzitten en ben degene die de hele avond 
de wazigste moves bovenhaalt op de dansvloer. Voor 
een originele dansmove of (niet altijd zo’n) goed 
advies kan je bij mij terecht.  
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Praesidium ’20-‘21 
 

Viktor Van Reeth 
 

Bijnaam/schachtennaam: Gunther 

Studierichting: SEW 

Leeftijd: 20 

Functie: Praeses 

Kot of niet: Kot 

Favo cantuslied: when johnny comes marching home 

Favo drankje: ne goeien duvel 

Relatiestatus: in relatie 

Beste eigenschap: ik zeg nooit nee tegen een avond in de prof 

Slechtste eigenschap: ik zeg nooit nee tegen een avond in de prof 

Persoonlijke quote: den deze gaat er morgen te veel aan zijn 

Favo quarantaine bezigheid: de joren & mitch afdrogen op fifa 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Er is er nooit ene te veel 
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Zahra Van Den Boogerd 
 

Studierichting: Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 19 

Functie: Vice-praeses 

Kot of niet: Jazeker, altijd welkom op de 

Falconrui! 

Favo cantuslied: Die kat natuurlijk 

Favo drankje: Tequila <333 

Relatiestatus: enorm single 

Beste eigenschap: tequila tolerant 

Slechtste eigenschap: tequila tolerant 

Persoonlijke quote: slecht gaan is ook gaan 

Favo quarantaine bezigheid: m’n vriendjes missen 

Belangrijke les geleerd bij PSW: de beste feestjes zijn die van PSW 
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Jannes Van Dijck 
 
Bijnaam/schachtennaam: Prinses 

Studierichting: SEW 

Leeftijd: 19 

Functie: Vice-Praeses 

Kot of niet: Yep! 

Favo cantuslied: Die Lore 

Favo drankje: Eristoff ginger + bruiswater + pulco (weinig calorieën 

en de gember is goed voor te detoxen)  

Relatiestatus: Single 

Beste eigenschap: Snel kunnen adten 

Slechtste eigenschap: Mond niet kunnen houden 

Persoonlijke quote: ADT-DA-DAN! 

Favo quarantaine bezigheid: Planten verpotten en bananenbrood 

maken 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Spauwen is geen schand 
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Joren Huysmans 
 
Bijnaam/schachtennaam: Uzi 

Studierichting: SEW 

Leeftijd: 20 

Functie: Quaestor 

Kot of niet: jups 

Favo cantuslied: Annemarieke 

Favo drankje: Duvelke 

Relatiestatus: single 

Beste eigenschap: Camionette chauffeur spelen 

Slechtste eigenschap: Pestgedrag van de Mitch tolereren 

Persoonlijke quote: Kbegin nu toch wel een hongerke te krijgen 

Favo quarantaine bezigheid: Berekenen hoelang de les nog duurt als 

ge zo op x1,4 zet. 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Dat ge zeker tegen 23u ne filou 

partner moet gevonden hebben 
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Amber Teunissen 
 

Bijnaam/schachtennaam: Lilo  

Studierichting: Sociaal-economische 

Wetenschappen 

Leeftijd: 20  

Functie: Public Relations  

Kot of niet: Wees maar zeker  

Favo cantuslied: Es gibt kein bier auf Hawaï ;) 

Favo drankje: Apero Spritz & Vodka Sprite  

Relatiestatus: ‘it is what it is’   

Beste eigenschap: ‘Het zonnetje van de groep zijn’ 

Slechtste eigenschap: Geld uitgeven  

Typische/persoonlijke quote of levensmotto: Ik trakteer! of 

Shotjes?!  

Favo quarantaine bezigheid: Online shoppen  

Belangrijke les geleerd bij PSW: Dat Mitch fiksen moeilijker is dan 

je zou denken  
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Michaël	Elosegui	
	

Bijnaam/schachtennaam: Mitch/ Peper Pan  

Studierichting: 3e Bach 

Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 20j 

Functie: Public Relations en 

schachtentemmer 

Kot of niet: helaas &'(, ik probeer te fixen voor 2020-2021 

Favo cantuslied: Annemarieken of die kat kwam weer  

Favo drankje: Boerke of ne Filou 1+1 

Relatiestatus: uitermate single 

Beste eigenschap: Joren ambeteren & stiptheid 

Slechtste eigenschap: Keuzestress, FOMO 

Persoonlijke quote: “das normaal!” & 

“juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, op sarcastische wijze.  

Favo quarantaine bezigheid: Netflix, kassen en joggen & ah ja ook 

wat studeren ofc 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Eentje is geentje, Annemarieke is 

een hoer & de kat kwam weer. 
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Kobe Megens 
 

Bijnaam/schachtennaam: Papi 

Studierichting: Sociologie 

Leeftijd: 23 

Functie: Doopmeester/cantor 

Kot of niet: Kot 

Favo cantuslied: When Johnny comes 

marching home 

Favo drankje: cola 

Relatiestatus: solo quarantaine 

Beste eigenschap: Ik sta goed op instagram fotos  

Slechtste eigenschap: Kan niet zuipen 

Favo quarantaine bezigheid: dik worden 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Dijkelen  
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Desi Cooremans 
 

Bijnaam/schachtennaam: Dessi / Mora  

Studierichting: Politieke wetenschappen  

Leeftijd: 19 jaar  

Functie: Feestleidster  

Kot of niet: Yesss  

Favo cantuslied: Krambambouli  

Favo drankje: Ginto of rougeke  

Relatiestatus: Single  

Beste eigenschap: rustig, relaxed  

Slechtste eigenschap: soms wel wat impulsief  

Favo quarantaine bezigheid: Wandelen met de honden, gaan fietsen 

met ons Marli & nadien Netflix  

Belangrijke les geleerd bij PSW: Flexibel zijn & last minute plannen 

kunnen wijzigen  
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Wietske Knappers 
 

Bijnaam/schachtennaam: Wiets, Wietsie & goei investering  

Studierichting: Architectuur 

Leeftijd: 23 

Functie: Feestleidster & Media 

Kot of niet: Jazeker 

Favo cantuslied: Loch Lomon’ 

Favo drankje: Martini espresso 

Relatiestatus: Lone wolf 

Beste eigenschap: Enthousiasme 

Slechtste eigenschap: Chaotisch  

Persoonlijke quote: ficiat /ja priem / ’t zal wel zijn/ xoxo  

Favo quarantaine bezigheid: karton snijden terwijl ik meezingers 

luister uit ‘00 

Belangrijke les geleerd bij PSW: maar half zat is geldverspilling.  
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Marthe Ysewijn 
 

Studierichting: SEW 

Leeftijd: 18 

Functie: Taberna 

Kot of niet: yess  

Favo cantuslied: Die Lore 

Favo drankje: Filou 1+1 

Relatiestatus: single 

Beste eigenschap: lessen skippen om iets te gaan drinken  

Slechtste eigenschap: lessen skippen om iets te gaan drinken  

Favo quarantaine bezigheid: koken 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Schuim is ook bier! 
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Eline Grielens 
 

Bijnaam/schachtennaam: Greta 

Studierichting: Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 19 

Functie: Ab-actis 

Kot of niet: Niet &'(  

Favo cantuslied: Die lore  

Favo drankje: Aperolll en Cava  

Relatiestatus: In mijn dromen?  

Beste eigenschap: Snel zat 

Slechtste eigenschap: Snel zat  

Persoonlijke quote: ma gast komaan 

Favo quarantaine bezigheid: Koken  

Belangrijke les geleerd bij PSW: dat schuim ook bier is en dat ik 

niet kan adten  
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Sofie Coffyn 
 

Studierichting: Politieke Wetenschappen 

Leeftijd: 20 jaar 

Functie: Financiën/Tutor 

Kot of niet: Yes, een kot 

Favo cantuslied: Loch Lomon 

Favo drankje: Aperol Spritz/Filouke in 

de Prof 

Relatiestatus: Single 

Beste eigenschap: Ik stuur al mijn samenvattingen door 

Slechtste eigenschap: Ik kan niet zuipen 

Persoonlijke quote: ik wil Chickennuggets! 

Favo quarantaine bezigheid: Studeren natuurlijk 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Altijd klaar staan voor elkaar! 
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Sil Deckers 
 

Bijnaam/schachtennaam: Stuart 

Studierichting: politieke wetenschappen 

Leeftijd: 18 

Functie: praetor 

Kot of niet: kot 

Favo cantuslied: annemarieke 

Favo drankje: duvel 

Relatiestatus: single 

Beste eigenschap: ik heb geen ruggengraat  

Slechtste eigenschap: ik heb geen ruggengraat 

Persoonlijke quote: wie kieskeurig is poept ni 

Favo quarantaine bezigheid: shrek kijken 
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Michiel Willemen 
 

Bijnaam/schachtennaam: Michel(leke) 

Studierichting: SEW/Master 

communicatiewetenschappen: strategische 

communicatie 

Leeftijd: 21 

Functie: Sport 

Kot of niet: Ja maar ni echt nuttig in deze tijden 

Favo cantuslied: When Johnny comes marching home 

Favo drankje: Ne frisse stella 

Relatiestatus: Bezet 

Beste eigenschap: energiek en positief 

Slechtste eigenschap: Als iets me niet interesseert, doe ik er echt 

niets voor 

Persoonlijke quote: Ik ga zo hert dak een gewei krijg 

Favo quarantaine bezigheid: Zoomsessies met PSW  

Belangrijke les geleerd bij PSW: Ge kunt nen hijs/ad/foes/pimpel 

hijzen/trekken/foezen/adten en pimpelen. Denkt daar maar is over na. 
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Tobias Huygelen 
 

Bijnaam/schachtennaam: Thiery 

Studierichting: Politieke Wetenschappen  

Leeftijd: 19 jaar 

Functie: Sport 

Kot of niet: Voorlopig niet 

Favo cantuslied: The Wild Rover 

Favo drankje: Een boereke 

Relatiestatus: In een relatie 

Beste eigenschap: Ik kan niet tegen mijn verlies, als Sport is dat een 

goede eigenschap. 

Slechtste eigenschap: Ik ben veel te snel te verleiden voor alles wat 

niet met studeren te maken heeft. 

Persoonlijke quote: “schol, drinktet nie op dan blijft em vol” 

Favo quarantaine bezigheid: Pingpongen met de vriendin 

Belangrijke les geleerd bij PSW: Vermouth is ranzig 
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Nica De Leeuw 
 

Bijnaam/schachtennaam: NSV-schacht  

Studierichting: Politieke wetenschappen 

Leeftijd: 18 jaar 

Functie: Cultuur 

Kot of niet: Neen, hopelijk binnenkort! 

Favo cantuslied: Den blauwvoet 

Favo drankje: Cava  

Relatiestatus: Niet meer vrij 

Beste eigenschap: Doorzetter 

Slechtste eigenschap: Soms een beetje eigenwijs 

Persoonlijke quote: Ey pieteke 

Favo quarantaine bezigheid: Met mijn hondje wandelen en 

Netflixen  

Belangrijke les geleerd bij PSW: Bij PSW word je geaccepteerd hoe 

je echt bent 
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Eline Sleeckx 
 

Bijnaam/schachtennaam: Koentje 

Studierichting: 

Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 18 

Functie: Communicator 

Kot of niet: Vanaf volgend jaar 

wel:) 

Favo cantuslied: Annemarieke 

Favo drankje: Ginto 

Relatiestatus: bezett 

Beste eigenschap: betrouwbaar  

Slechtste eigenschap: slordig  

Persoonlijke quote: boeie komt wel goe 

Favo quarantaine bezigheid: bingewatchen  

Belangrijke les geleerd bij PSW: Gewoon blijven gaan  
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Lisa Geudens 
 

Bijnaam/schachtennaam: Zaag 

Studierichting: 

Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 18 

Functie: Redactor 

Kot of niet: yessss 

Favo cantuslied: chevaliers de la table ronde 

Favo drankje: wijn en filou 1+1 is precies altijd wel goe gaan 

Relatiestatus: vraag maar aan meneer de prosenior 

Beste eigenschap: doorzetter 

Slechtste eigenschap: jaloers, maar te koppig om het toe te geven 

Persoonlijke quote: amai ik word daar echt mottig van 

Favo quarantaine bezigheid: aperitieven int zonneke 

Belangrijke les geleerd bij PSW: als ge nie aant drinken zijt, dan 

zijde aant spauwen 
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Nimué	Wouters	
	

Bijnaam/schachtennaam: Ariël 

Studierichting: 

Communicatiewetenschappen 

Leeftijd: 19 

Functie: Cudi 

Kot of niet: jazeker 

Favo cantuslied: Het loze vissertje 

Favo drankje: Rougekes 

Relatiestatus: single en belange nog niet ready to mingle  

Beste eigenschap: overal zie ik wel een avontuur in  

Slechtste eigenschap: alles wat je kan uitstellen, stel ik uit  

Favo quarantaine bezigheid: zeggen dat ik iets ga doen en het dan 

drie dagen uitstellen  

Belangrijke les geleerd bij PSW: schuim is ook bier  
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 27 

What to Netflix 
Nu we allemaal thuis zitten en ab-so-luut geen lessen willen bekijken 
of willen studeren, zit er niks anders op dan onze goede vriend Netflix 
erbij te pakken. Ons comité heeft zich opgeofferd om enkele series en 
films (kritisch) te bekijken en een review te schrijven, zodat we jullie 
de pareltjes van Netflix kunnen voorschotelen. 
 
Chernobyl    8,5/10 
Chernobyl, een serie dat gaat over één van de grootste rampen dat ooit 
door menselijk toedoen heeft plaatsgevonden in 1986. Het is een 
miniserie met vijf afleveringen wat dus 
ideaal is voor een korte blokpauze. We zien 
de ramp gebeuren vanuit verschillende 
personages zoals een wetenschapper, de 
gewone man in de straat in Moskou, de 
medewerkers et cetera. Chernobyl is niet te 
zien op Netlfix, maar sinds kort wel 
uitgezonden op de tv-zender Canvas (waar 
het waarschijnlijk wel terug te bekijken valt) en zeker de moeite waard 
om te zien. Het is een verhaal met veel kwaliteit, het is spannend, 
bingewaardig, maar bovendien ook nog eens educatief, daar is iedereen 
toch gelukkig mee? De serie is in ieder geval aan te raden voor iedereen.  
 
In the tall grass   4.5/10 
Deze horrorfilm begint bij een autorit door Kansas. Broer en zus 
stoppen hun tocht omdat ze een 
jongetje om hulp horen roepen 
vanuit een veld met hoog gras. Ze 
besluiten om de jongen hierin te 
gaan zoeken en hulp aan te 
bieden, maar dit blijkt niet zonder 
enig gevaar. Ik vind het niet 
horrorwaardig en na een tijdje wordt het eerder een saai verhaal. Je 
krijgt niet genoeg uitleg om de film te begrijpen en gedurende het 
bekijken van de film begrijp je er niets meer van. Het is een 
ingewikkelde verhaalstructuur en moeilijk om aan één stuk door te 
kijken.  
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Tiger King    7/10 
We zullen er allemaal wel eens van gehoord hebben, Tiger King of Joe 
Exotic. Hij fokt tijgers in de Verenigde Staten en dierenactiviste Carole 
Baskin probeert hem daarvan te weerhouden. Dit zorgt voor een vete 
tussen beiden met enkele krankzinnige gevolgen. Het is geen 
informatieve documentaire, maar het zorgt wel voor het nodige 
amusement over deze twee geestige types en wonderlijke 
plotwendingen. Deze miniserie van 7 afleveringen is te bekijken via 
Netflix en zorgt voor het nodige amusement. Het is erg verslavend en 
nog vreemder, maar je zal de serie in ieder geval niet snel vergeten. Op 
sociale media duiken ook vele memes op over deze waanzinnige serie:  
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Bird box    8.5/10 
Er is een wereldwijde dreiging van onbekende 
oorsprong. Malorie vindt hier de kracht om haar 
kinderen en zichzelf veilig te stellen van dit 
gevaar zonder te kijken, alleen maar door te 
luisteren. Ze vlucht weg via een enge rivier, 
maar ondertussen wordt er nog een ander 
verhaal door heen verteld. Een groepje mensen 
schuilt voor dit gevaar. Op het einde van deze 
film komen deze twee delen tot één geheel. Het 
is een zeer fijne sciencefictionfilm met toetsen 
van horror en thriller wat zorgt dat deze film zeer spannend is om te 
kijken en dat je wel zeker minutenlang op het puntje van je zetel zit. 
Het is een zeer goed uitgeschreven concept en een zeer duidelijke 
verhaalstructuur. Het is een veelbelovende film en zeker aan te raden 
als je deze film nog niet hebt gezien!  
 
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile   9/10 
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal over 
Ted Bundy en de misdaden die hij heeft gepleegd 
rond 1970. Het verhaal wordt verteld vanuit het 
perspectief van de vriendin waarmee hij een 
langdurige relatie had. Jarenlang staat ze altijd voor 
hem klaar, maar uiteindelijk geeft zij Teddy aan en 
bekent hij dat hij 30 mensen heeft vermoord. Hoe 
dit allemaal tot stand kwam wordt allemaal 
duidelijk in de film. Het is een misdaadfilm met in 
de hoofdrol Zac Efron. Je wordt aan het denken gezet vanaf het begin 
en aangezien het verhaal zo interessant is blijf je kijken. Ondanks de 
zwaardere stukken blijft het erg vermakelijk en gaat het zeer vlot 
vooruit. Als je het verhaal nu echt interessant vindt, is het ook 
aangeraden om de Ted Bundy Tapes te bekijken! Zo krijg je nog meer 
achtergrondinformatie & wordt het nog interessanter. Een zeer 
belovende film die nog niet zoveel aandacht kreeg, maar zeker de 
moeite waard is om eens te bekijken. Voor mij was dit één van de beste 
films die ik gedurende de quarantaine heb gezien!
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Back to ’19-‘20 
Alexia: 
Mijn favoriet momentje van PSW da was eigenlijk 
helemaal in het begin voor de kiesweek da we samen 
met Bolle een barbecue hadden georganiseerd en 
allemaal gezellig samen zaten in haar tuintje en elkaar 
allemaal beter leerde kennen :))  
 

        Wout: 
Voor mij is de kiesweek mijn favoriete moment elk jaar, het 
is het moment dat je je praesidiumleden echt leert kennen. 
Tijdens de kiesweek zijn er enkel lachende gezichten te zien, 
zowel bij ons als de studenten die drank en eten komen halen. 
Ontelbaar mooier herinneringen heb ik van die week, 
jammer dat ze dit jaar niet kon plaatsvinden :(  

 
Alec:  
Mijn favoriete herinnering van het PSW jaar is het begin 
van het academiejaar. Verkenningsdagen, de veel te 
drukke openingsweek, de doopweek die er ook nog is 
bijkwam en het leren kennen van de nieuwe PSW leden 
en studentjes. 
 

     Viktor: 
Beste moment was dat Joren dacht dat hij met Mumbala een 
cadeau ging kopen voor Sofie haar secret santa tijdens Kerst 
op UA. Daarom koos hij iets mega belachelijk en kon hij zijn 
lach niet inhouden toen Mumbala zijn cadeau moest afgeven, 
maar eigenlijk had hij zijn eigen secret santa cadeau gekocht 
en kreeg hij het zelf. De blik van Joren toen hij het realiseerde 
was onvergetelijk! 

 
Wietske: 
Favor momenten: kelder deikels 
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Amber: 
Ik heb aan afgelopen jaar superveel onvergetelijke momenten 
overgehouden. Een van de eerste die in me opkomt is de 
voetbal. Die ene avond waar Zahra en ik met 5l wijn 
geditcht werd bij de bushalte en tramhalte en dat we toen 
besloten hebben om de wijn zelf op te drinken (wat 
slecht afliep). Ook het onvergetelijke kerstfeestje bij 
Bolle, waar ik me kapot heb gelachen met Mumbala zijn 
cadeau. Of alle keren dat we in een kraam samen stonden 
en dat er altijd wel iets was om mee te lachen (kiesweek, 
SOS, TD’s, Kerst op UA). Er zijn teveel om op te noemen! Ik ga dit 
team zo hard zoooo hard missen :’( 
 

       Mitch  
Mijn favoriete moment vond plaats op onze 
legendarische ski-reis. Ik kon namelijk niet skiën dus 
vertoefde vaak in het zwembad, we hadden niks beter 
gevonden om daar te gaan drinken en aan aquagym te 
doen, alleen noemden wij het AquaGin. Het leukste 
moment was toen dat onze vice, na een volledige fles 
gin, een tactische wou leggen in het zwembad. Het 
erge eraan is dat die dat allemaal maar normaal vond. 

 
Zahra 
Mijn favoriete moment was het grote Spellingsdictee van 
Flokki, waar je zoveel mogelijk ‘DT foutjes’ moest 
maken op verplaatsing tijdens de doopweek (jammer 
genoeg niet gebuisd). Heel die verplaatsing was enorm 
leuk! Ook alle andere weekends gespendeerd met deze 
toppers waren knallers van formaat waar super veel 
anekdotes over te zeggen zijn! Om niet te vergeten alle 
voordrinkjes, themapubs en natuurlijk de legendarische 
skireis, waar ik gezegend was om op kamer PSWTwee te 
zitten. Ik kan momentjes blijven opnoemen. Wat ga ik ze allemaal 
missen! :( 
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Bolle 
Leukste herinnering voor mij als feestleidster vond ik de 
all-in td! Een td die perfect verliep en waar iedereen als 
1 team klaarstond voor de zatte mensen op te vangen en 
te bedienen! Was GE WEL DIG + natuurlijk elke pub! 
 
 

 
Gilles 
Kiesweek was wel echt het beste 
moment van het jaar. Vooral toen ze mij 
daar vol hadden geplakt met ducktape… 
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Coronabingo! 
De verveling is al lang toegeslagen, niemand weet nog wat doen. 
Gelukkig hebben wij een bingo klaar staan die jou confronteert met wat 
je eigenlijk toch al wél hebt gedaan tijdens deze quarantaine. Schaam 
je niet, iedereen heeft wel eens een dieptepuntje! ;) 

 
 

Een nieuwe serie op 
minder dan een week 

uitgekeken. 

 
 

Je haar al een week 
niet meer gewassen. 

 
 

Je nieuwe sportieve 
ambities al terug 

opgegeven. 

 
 

“Ik werk morgen wel 
voor school.” 

 
 

De zon zien ondergaan 
en zien opkomen op 

24 uur tijd. 

 
 
 

Tiktok gedownload. 

 
 

Een nieuwe liefde 
voor podcasts 

ontdekt. 

 
 

Een hele make-over 
van je kamer gedaan. 

 
 

Het studentenleven 
missen. 

 
 

Zotte plannen maken 
voor wanneer de 

quarantaine gedaan 
is. 

 
Het plan om geld te 
sparen is niet gelukt 

door al het online 
shoppen dat je nu 

doet. 

 
 

Je huisdieren zijn de 
constante aandacht 

een beetje beu. 

 
 

Proberen om een 
planning te hebben 

maar het lukt gewoon 
niet. 

 
 

Fantaseren over alle 
citytrips en reizen die 

je niet kan doen. 

 
 

Je slaapschema is 
compleet naar de 

zak. 

 
Blij zijn dat je toch 
een goeie reis hebt 
gedaan tijdens de 

lesvrije. 
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Lekkere receptjes 
 
Lekker en veggie!  
Vegetarisch eten wordt de laatste tijd alsmaar populairder. Als vlees 
geschrapt wordt uit het voedingspatroon, moeten er wel voldoende 
vleesvervangers aanwezig zijn om het gezond te houden.  
Hieronder een receptje waar veel variaties op gemaakt kunnen 
worden, maar dit is mijn favoriet!  
 
GEVULDE COURGETTE MET FETA EN GROENTJES  
 
Ingrediënten voor 2 personen:  
2 ronde courgetten  
1 kleine ajuin  
1 lookteentje  
Olijfolie  
Peper 
Italiaans zout of zeezout 
Zwarte olijfjes  
Een handje Pijnboompitjes  
Verse basilicum  
100 gram feta  
8 Kerstomaatjes, in stukjes  
1 eetlepel amandelschilfers OF cashewnoten die je in kleine stukjes 
hakt (naar keuze)  
 
Bereiding:  
Verwarm de oven voor op 180°C.  
Snijd de courgette langs de bovenkant open en lepel de vulling 
helemaal uit.  
Smeer wat olijfolie over de randjes van de lege courgettes en zet ze 
een kwartiertje in de oven.  
Snijd de uitgelepelde vulling van de courgettes in kleine stukjes.  
Bak ze samen met wat olijfolie, het lookteentje, en de fijngesneden 
ajuin in een pan voor ongeveer 5 minuten en kruid met wat peper. Doe 
de mengeling als ze klaar is in een kommetje.  
Rooster eventueel de pijnboompitjes in een antiaanbakpan.  
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Snijd de zwarte olijfjes in kleine rondjes, de feta in kleine blokjes en 
de kerstomaten in 4 stukjes.  
Voeg dit allemaal toe aan de kom met de courgettenmengeling, meng 
alles voorzichtig door elkaar en verdeel het over de 2 lege courgettes.  
Werk af met verse basilicum, italiaans zout en eventueel de 
amandelschilfers.  
Zet alles nog een tiental minuten in de oven en voilà!!  
 
 
SPAANSE PIKANTE TORTILLA 

Een makkelijk en snel gerechtje, dat een variatie is op een gewone 
basic omelet.  
 
Ingrediënten:  
2 grote of 4 kleine aardappelen  
1 ajuin  
1 lookteentje  
1 rode paprika  
Chorizoworst (150-200 gram)  
6 eieren  
Paprikapoeder  
Peterselie  
Peper/zout  
Eventueel geraspte kaas om te garneren  
 
Bereiding:  
Verwarm de oven op 200°C.  
Schil de aardappelen en snij ze in dunne schijfjes.  
Eventueel kan je de aardappelschijfjes kort voorkoken zodat ze sneller 
gaar worden bij het bakken.  
Snijd de ajuin in halve ringen, de knoflook fijn en de paprika in 
reepjes of blokjes. Snijd de chorizo in blokjes en haal het velletje eraf.  
Bak de aardappelschijfjes, de paprika, de look en de ajuin voor 
ongeveer 10-15 minuten in olie in een grote, ovenbestendige pan. 
Zorg dat je het geheel gedurende het bakken voldoende omschept, 
zodat het niet aanbrandt.  
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Als de aardappelen gaar zijn, voeg je de chorizo blokjes toe en breng 
het geheel op smaak met paprikapoeder.  
Meng de 6 eieren in een mengkom met peterselie, peper en zout.  
Giet de eierenmengeling bij in de pan met de aardappelen-
chorizomengeling en bak dit geheel tot de randen gestold zijn.  
Bestrooi eventueel met geraspte kaas en zet de pan nog voor een 5-7 
minuten in de oven.  
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Who said what? 
Een nieuw PSW praesidium zorgt automatisch ook weer voor nieuwe 
zotte uitspraken. Weet jij wie welke uitspraak geregeld doet? Tip: bij 
de introductie staat van elk praesidiumlid zijn/haar favo quote.  
 
 
ADT-DA-DAN 
 
Wie kieskeurig is, 
poept nie 
 
Kbegin nu toch wel 
een hongerke te 
krijgen 
 
Den deze gaat er 
morgen te veel aan 
zijn 
 
Schol, drinktet nie 
dan blijft hem vol 
 
Ik wil 
chickennuggets  
 
Ik ga zo hert dak 
een gewei krijg 
 
 

•   
 

•   
 
 

•   
 
 
 

•   
 
 
 

•   
 
 

•   
 
 

•   
 
 

•  Joren 
 

• Viktor 
 
 

• Michiel 
 
 
 

• Tobias 
 
 
 

• Sofie 
 
 

• Sil 
 
 

• Jannes 

 
 
 

Jannes – Sil – Joren – Viktor – Tobias – Sofie - Michiel 
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Quarantaine horoscoop 
Ram 21/3 tot 20/4 
Voor iemand die onafhankelijk is, is het moeilijk om je 
aan te passen aan de structuren van thuis en die van de 
regering. Zoek afleiding in de dingen om je heen en 
gebruik deze periode om misschien iets nieuw te leren. 

Stier 21/4 tot 21/5 
Probeer om in deze quarantaine zeker aan jezelf te 
denken. Je vrienden zullen er ook nog zijn als je eens 
een keertje beslist om jezelf eerst te zetten.  
 

Tweeling 22/5 tot 21/6 
Je hebt al minstens vier verschillende nieuwe 
dingen die je graag tot in de perfectie wil kunnen 
uitvoeren maar vanaf de eerste keer dat iets niet 
gaat zoals je wil dan stop je er mee. Probeer 
verder te zien dan de kleine foutjes die je gemaakt 
hebt.  

Kreeft 22/6 tot 23/7 
Je bent een zorger en houdt ervan om andere mensen 
te helpen. Maar in deze situatie kan dat al snel 
verstikkend overkomen. Doe het eens een dagje wat 
kalmer aan en gebruik je zorgende kant voor jezelf. 
Neem een me-dag en denk niet aan anderen.  

Leeuw 24/7 tot 23/8 
Jouw ambities zijn zeker niet gekalmeerd deze 
periode. Meer nog, het heeft je zelfs aangemoedigd om 
meer te doen dan ooit. Zorg er gewoon voor dat je af 
en toe nog eens een cursus opent of Blackboard 
checkt.  

Maagd 24/8 tot 23/9 
Jij bent een van de weinigen die echt goed voor school 
aan het werken zijn nu. Jij gaat kunnen genieten van je 
zomer maar denk eraan dat veel van je vrienden nu al 
aan het genieten zijn. Neem af en toe eens een pauze en 
skype met je vrienden. 
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Weegschaal 24/9 tot 23/10 
Keuzes maken is altijd al moeilijk voor je maar dat is nu 
nog erger geworden. Probeer met jezelf te 
onderhandelen over een goede structuur want dat helpt 
echt! 

Schorpioen 24/10 tot 22/11 
Jij hebt nu alle tijd van de wereld om goed na te denken 
over wat je deze zomer gaat doen, maar zorg ervoor dat 
je vrienden ook inspraak krijgen in je zotte plannen.  
  

Boogschutter 23/11 tot 22/12 
Het feestbeest diep binnenin wil nog eens naar buiten 
komen. Organiseer je eigen TD met je gezin en maak 
een top afspeellijst vol schijven.  

  Steenbok 23/12 tot 20/1 
Hoe moeilijk het ook kan zijn, probeer om de macht 
van sommige dingen uit handen te geven. Je moet niet 
alles regelen. Kies een paar zaken om je op te 
focussen en laat de rest aan anderen over. Je zal zien 
dat je veel meer kan bereiken met de tijd die je nu 
hebt.  

Waterman 21/1 tot 18/2 
Sarcasme is een deel van je persoonlijkheid; je kan 
het gewoon niet tegenhouden. Probeer om af en 
toe eens wat opmerkingen in te slikken. Je familie 
zal er blij mee zijn nu. 

Vissen 19/2 tot 20/3 
Ik weet dat het makkelijk is om nu al je 
verantwoordelijkheden te negeren en je over te geven 
aan alle dutjes die je nu kan doen. Probeer ze te beperken 
en doe eens iets met je tijd.  
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