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Redactor dixit 
 
Dag lieve PSW’ertjes! 
 
Hier ben ik weer! Normaal gezien was deze 
editie van het PSWeetje er eentje vol zalige 
momenten uit onze doopweek, die elk jaar 
begin oktober plaatsvindt, en een mooie 
recap van onze mega grote Eurodeals TD, 
meestal ergens rond deze periode. Maar spijtig genoeg gooit onze 
welgekende miss Rona weer roet in het eten, waardoor al deze 
fantastische evenementen niet door zijn kunnen gaan… L  
Gelukkig heb ik speciaal voor jullie een paar mooie herinneringen en 
plaatjes hiervan kunnen scoren, waar jullie verder in het PSWeetje 
volop van kunnen genieten! Beschouw het als een voorproefje voor 
(hopelijk) volgend jaar! 
Ook hebben we voor deze editie onze culinaire kant weer eens boven 
gehaald, zowel om zelf te koken als om te proeven!  
Last but not least hebben we deze maand een special guest in ons 
PSWeetje! Benieuwd wie het is en wat deze grote meneer te vertellen 
heeft? Blader snel verder en geniet met volle teugen van het hele 
boekje! 
 
Blijf allemaal gezond, draag je mondmasker en ‘geniet’ van de online 
lessen! 
 
XXX 
 
Lisa Geudens – Redactor ’20-‘21 
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PSWeekdoop ‘19-‘20 
 
Wegens de huidige situatie mogen wij dit jaar niet meer dopen… L 
Daarom hebben we een artikeltje gemaakt met leuke foto’s en 
getuigenissen van de schachten van vorig jaar. De doop van PSW is 
een moment om nooit meer te vergeten! Je maakt zoveel nieuwe 
vrienden en beleeft de tijd van je leven. Hopelijk kunnen wij volgend 
jaar terug dopen en hopelijk zien wij jullie daar ook! ;)  
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“Een heerlijke tijd was die PSWeekdoop! Vrienden 
gemaakt voor het leven, meer dan genoeg atten 
getrokken & geweldige herinneringen waar ik graag nu 
naar terug kijk! De eerste maandag van de doopweek 
werd ik gezet bij vier toppers van doopmeesters waar ik 
veel van moest atten, lopen, Sleeckx op krukken halen 
en met wie ik het studentenleven heb mogen leren 
kennen! Een ervaring die we dees jaar jammer genoeg 
moeten missen, maar laten we hopen dat we dit rap 
kunnen rechtzetten!”  
Mora out xxx 

“In het begin was ik echt bang voor een studentendoop, 
maar dat gevoel verdween al snel. Ik heb tijdens de 
doop zoveel nieuwe mensen leren kennen en vrienden 
voor het leven gemaakt. Een weekdoop zorgt ervoor 
dat je een goede band kan opbouwen met je 
medeschachten, maar ook met je doopmeesters. De 
leukste activiteit vond ik de verplaatsing, waar we met 
iedereen leuke spelletjes speelden. Ook de doop zelf 
vond ik wel leuk, met al het zeer lekkere eten ;). Het is 
een echte aanrader en hopelijk kunnen we jullie 
volgend jaar verwachten!” 
Nica  
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Ondanks sommige roddels die rondgaan zeggen (die jullie misschien al wel 
gehoord hebben), is onze doop dus helemaal niet bruut. Het is een tijd van 
vriendschappen opbouwen, drinken, lachen, cantussen en nog veel meer. Ik hoop 
dat de toekomstige schachtjes dit ook op die manier kunnen meemaken, maar daar 
kunnen we alleen maar op wachten. Ik hoop dat dit artikeltje de sfeer van de 
doopweek heeft kunnen duidelijk maken. En hopelijk zien we jullie volgend jaar! 
 

Onze doopmeester is volop aan het brainstormen over een soort van 
‘vervangdoop’. Het zouden opdrachtjes zijn die je dan moet voltooien, al dan niet 
in een bepaalde tijd.  
Helaas, door de nieuwe verstrengingen is het nu moeilijk te realiseren. Houd onze 
facebook-pagina (zie hieronder) zeker in de gaten voor de huidige updates en 
evenementen.  
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Doolhof 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al wel gemerkt hebben, is onze praeses niet 
vies van een frisse pint. Nu de cafés weer dicht zijn, is het al een stuk 
moeilijker om er gezellig ene te gaan drinken. Help jij Viktor zodat hij 
toch aan zijn dagelijkse dosis bier geraakt? 

 
 
  



 9 

 



 10 

Prof reviews 
 
Aangezien ons geliefde stamcafé De Prof ineens afkwam met 
heerlijke snacks voor tijdens het zuipen, hebben wij beslist om eens 
professioneel te gaan proeven van al deze nieuwigheden. Dit hebben 
we natuurlijk allemaal gedaan nog voor de cafés moesten sluiten en in 
onze bubbel van 4. Hieronder vinden jullie kleine reviews van de 
belangrijkste nieuwkomers, aan jullie om het zelf eens uit te proberen 
vanaf dat De Prof weer open is! 
 

Spek en ei           9,5/10 
Elke dag tussen 12u en 15u kan je GRATIS spek en ei met 
een boterham krijgen (bij consumptie van een drankje). 
Afhankelijk van hoe druk het is krijg je een normale of een 
ietwat kleinere portie. Maar aangezien dit allemaal gratis 
aangeboden wordt, kan je gewoon zoveel bijvragen als je 
wilt! Ideaal als je katerig bent, niets meer op kot hebt liggen, 
blut bent, of gewoon gezellig met al uw maten wilt genieten 
op het terras. 10/10 voor deze maaltijd, want een gegeven 
paard mag je niet in de bek kijken! Maar opgelet! Bestel 
geen spek en ei wanneer onze praeses Viktor staat te werken. 
-0,5 omdat hij het wel eens durft laten aan te branden…  

 
 
Croque-monsieur           8/10 
De croque-monsieur is elke dag vanaf 12u 
verkrijgbaar. Voor de democratische prijs van €2,5 
krijg je 2 driehoekjes, een potje mayonaise en een 
potje ketchup. Superhandig als je tussen al die pinten 
door iets klein in je maag wilt steken! Als je echt grote 
honger hebt ga je hier niet mee gegeten hebben, dan 
kan je beter de pizza (heel bon, en voor maar €5!) 
nemen. 
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Interview Walter Weyns 
 
Hoe gaat u om met corona? Wat is de 

invloed ervan op uw manier van lesgeven?  
Ik onderga dat eigenlijk. Als je lesgeeft of lessen 

voorbereidt kan je dat normaal zelf invullen, maar 

nu gelden er sterke beperkingen, vooral technisch. 

Ik steek heel veel tijd in die technische ondersteuning. Ook het beantwoorden van 

vragen van studenten vraagt veel tijd. Ze vragen dan waarom mediasites niet 

werken etc. en dat is toch wel een beetje knoeien. Echt stimulerend zou ik het dus 

niet noemen. Soms kan het wel eens grappig zijn, maar dat is zoals samen de 

gracht inrijden, dan kan je ook wel eens lachen. Als je geen botten breekt is dat 

wel gewoon om te lachen eigenlijk. Af en toe heb ik toch ook wel het gevoel dat 

ik de gracht inrijd. Gelukkig heb ik momenteel nog geen botten gebroken.  

Bij bepaalde vakken werk ik met parallel groepjes in blackboard en dat heeft wel 

een zeker charme, als de groepjes niet te groot zijn, maar dat is niet te vergelijken 

met van tafeltje naar tafeltje wandelen in een gewoon seminarie lokaal.  

Tijdens de eerste lockdown nam ik voornamelijk filmpjes op. Ik gebruikte 

blackboard collaborate niet maar maakte gewoon filmpjes met uitleg, wat best 

vermoeiend was. De studenten hebben ook liever dat ze de persoon op de moment 

zelf zien om vragen te stellen of voor interactie.  

Toen ik vandaag zei dat het de laatste fysieke les was voelde ik wat onbehagen 

bij de studenten. Sociaal contact en campusleven maakt deel uit van universiteit 

en student zijn en dat wordt momenteel  helaas in de koelkast gestoken.  

Ik vraag mij af: “stel dat virus had 30 jaar jaar geleden uitgebroken, toen er nog 

geen sprake was van internet, hoe hadden we het dan gedaan?” maar daar weet ik 

voorlopig nog geen antwoord op. Anders zou ik misschien naar die vorm 

terugkeren.  



 12 

 

Hoe hebt u uw tijd gespendeerd tijdens de eerste lockdown?  
Ik heb heel veel tijd verloren met het opnemen van die filmpjes. Ik geef nogal veel 

les en je moet in de powerpoint ook al tijd steken en die opnames zelf zijn allemaal 

in stukjes dus dat was behoorlijk vermoeiend. Mijn vrouw staat ook in het 

onderwijs en maakte ook zo van die filmpjes dus ons huis leek een beetje een 

opnamestudio (lacht).  

Ik heb eigenlijk ook niet echt tijd gehad om na te denken, te lezen of te schrijven. 

Ik hoopte dat wel te doen maar mijn geest was niet vrij en ik had gewoon geen 

tijd.  

Een paar jaar geleden heb ik een soort geestelijke sabbatical genomen. Ik had voor 

mijzelf gezegd: “ik ben een boek aan het schrijven, ik ga nog wel lessen geven 

maar ik ga zo weinig mogelijk naar vergaderingen en andere activiteiten”. Zo kon 

ik mij helemaal concentreren op dat boek.  

Tijdens de lockdown was ik te veel bezig met die cijfers en het opvolgen van die 

ziekte. In het maatschappelijk debat rond corona zijn ook niet echt nieuwe, diepe 

inzichten verkregen of dat onze discussie op een hoger plan is getilt. Ik denk dat 

er om een maatschappelijk debat van kwaliteit te hebben nood is aan voldoende 

afstand met het fenomeen. Bij corona is dit niet het geval, we zijn er teveel door 

bezet.  

 

Dus u zou niet direct een maatschappelijk onderzoek doen naar 

corona?  
Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Ik zou dat wel doen maar zou mijn tijd 

ervoor moeten nemen. Het beste zou zijn om dan als alles achter de rug is daar 

een oordeel over te schrijven. Je gaat ook geen definitieve inzichten neerschrijven 

over een oorlog, als je er nog middenin zit.  
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Ik vind het vooral belangrijk dat je waarneemt wat er gebeurt, maar je moet niet 

direct klaarstaan met grote theorieën. Een waarneming die ik bij mezelf doe is dat 

ik heel intensief droom. Mijn droomleven is bijna interessanter dan mijn leven 

overdag. Ik denk dat dat te maken heeft met dat ik nu verplicht ben om tussen vier 

muren te zitten of op mijn stoel te blijven zitten gedurende weken en maanden, 

dat ik nu de wereld niet kan intrekken. Er ontstaat een soort van zintuigelijke 

armoede. Dit zou een soort van deprivatie teweeg kunnen brengen, een tekort aan 

rijkdom van prikkels. Misschien wordt dat dan gecompenseerd in mijn 

droomleven. Dat zou nogal eens een theorie zijn om te onderzoeken, hé?  

De studie van de cijfers is voor een socioloog ook heel interessant. Wat betekenen 

die cijfers? Hoe komen die totstand? Hoe wordt daarmee omgegaan?  

 

 

Denkt u op dit moment dat corona veel maatschappelijke 

veranderingen gaat creëren op lange termijn?  
Dat is een moeilijke. Ik denk niet dat er sprake is van een drempelverschuiving, 

maar het lijkt me wel evident dat de werkorganisatie in de nabije toekomst wel 

verandert. Ik denk dat het thuiswerken van nu nooit meer zal terugvallen op het 

thuiswerken van vroeger. Ik denk dat men in het hoger en middelbaar onderwijs 

veel meer creatieve tools gaat gebruiken.  

Het blijkt wel dat bij leerlingen die enkel huiswerk maken met behulp van digitale 

middelen, het toch niet zo diep doordringt, er zijn bepaalde beperkingen. Er is 

sprake van digitale dementie. Dit wilt zeggen dat als je overschakelt op enkel 

digitale middelen dat je dan eigenlijk onvoldoende patronen in je hersens maakt 

en je geheugen onvoeldoende trained.  Naarmate men dus na corona meer gebruik 

gaat maken van digitale hulpmiddelen in het onderwijs, sluit ik niet uit dat het 

geheugen daar de prijs van zal betalen.  

Ook over de begroetingen (dat we bijvoorbeeld geen hand meer gaan geven na 

corona) kan ik niets zeggen. Ik weet niet of dat voorgoed gaat verdwijnen, ik denk 
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zelfs eerder van niet want het groeten of knuffelen hoort erbij. Ik denk dat je het 

vooral zal zien op de sfeer van het werk, onderwijs en persoonlijke interacties. 

Ook online verkoop gaat volgens mij een groot aandeel behouden in de economie.  

 

Hoe zou u de studenten moed kunnen inpraten om er toch tegen 

aan te kunnen?  
Gedeeld leed is half leed. Studenten zitten nu in een ellendige situatie, maar de 

erkenning van de ellende is een vertrekpunt. Een beetje mee treuren. Luisteren 

naar elkaar, durf spreken, durf contact op te nemen.  

Structuur houden is ook belangrijk. Probeer een monnikenhouding aan de dag te 

leggen, een patroon. Op en bepaald tijdstip opstaan, bepaald tijdstip eten en 

bepaald tijdstip gaan slapen. Zorg voor een beetje regelmaat, je krijgt een bepaald 

bioritme waardoor uw aandacht verbetert. Probeer ook wat te sporten en niet altijd 

alleen te zitten. Kom wat buiten.  

 

Wat vindt u ervan dat u een gobelijntje hebt gewonnen voor beste 

professor uit de bachelor in de faculteit FSW?  
Dat is heel leuk. Maar de sterkte van de opleiding bestaat uit diversiteit. Het is 

geen kwestie van goede en slechte studenten of professoren, maar diverse 

studenten en professoren.  

Ik gebruik zo’n Gobelijntje bijvoorbeeld als boekensteun, daarvoor is dat wel 

handig "#$%  
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Sudoku
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Receptje 
 
Dag beste PSW’ers,  
 
In deze droevige tijden is er tijd genoeg om onszelf te herontdekken. Wie weet 
heb jij wel aanleg voor schaken of gamen of heb je een verborgen talent voor 
koken??? Dit laatste gaan we vandaag eens testen met een iets moeilijker 
receptje. We gaan namelijk vispapillotjes maken! Here we go….  
 
Ingrediënten 

- 1 bakje champignons  
- 2 preien  
- 2 sjalotjes  
- Olijfolie  
- 2 visfilets (je mag hier zelf kiezen of je liever zalm, kabeljauw, … of een 

vegetarische vervanger pakt, check ook altijd waar en hoe je vis gevangen 
is, het kan helpen bij het verkleinen van je ecologische voetafdruk!!!)  

- Witte wijn  
- Peper  
- Aluminiumfolie  

 
STAP 1  
Verwarm de oven voor op 200 graden en snij de champignons in stukjes.  
 
STAP 2  
Snij het groene gedeelte en de wortels van de prei en gooi deze weg! Snij het 
witte stuk dat is overgebleven in reepjes. Spoel deze hierna even uit! Je kan 
hiervoor een vergiet gebruiken en dit onder de kraan houden.  
 
STAP 3 
Pel de sjalotten en snij deze fijn. Doe een eetlepel olijfolie in een pan en zet deze 
op het vuur.  
 
STAP 4  
Doe de sjalotjes en champignons in de pan en laat deze ongeveer 10 minuten 
bakken.  
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STAP 5 
Doe nog een beetje olijfolie in de pan en voeg de prei toe! Laat dit weer 
ongeveer 10 minuten bakken.  
 
STAP 6  
Neem twee grote stukken aluminiumfolie en verdeel het mengsel in de pan in 
twee. Leg ieder deel op een stuk aluminiumfolie.  
 
STAP 7 
Leg boven op het mengsel telkens een stukje vis en vouw de zijkanten van de 
aluminiumfolie omhoog.  
 
STAP 8  
Giet in ieder kommetje aluminiumfolie een scheutje witte wijn en vouw de 
bovenkanten samen. Zorg dat er nog voldoende ruimte in de pakketjes zit, zodat 
de vis kan stomen.  
 
STAP 9  
Zet de pakketjes 20 minuten in de oven en enjoyyyyyyy!!  
 
TIP: Als je wil kan je hier altijd een paar aardappeltjes bij koken!  
 
Tot de volgende,  
Xoxo Feline  
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Horoscoop 
 
Schorpioen 20/10-20/11 

Er zijn weinig dingen die jou angst aan jagen. In dit 

spooky seizoen kan je als de grootste durver uit de 

kast komen. Probeer je vrienden die snel bang zijn 

te helpen en kijk samen een enge film.  

 

 

 

Boogschutter 20/11-20/12 

De wereld is jouw speeltuin en in deze periode 

kan je experimenteren met wie je wil zijn. Druk 

jezelf uit in je Halloweenkostuum en wordt zo 

een (tijdelijk) nieuwe versie van jezelf. 

 

 

 

Steenbok 20/12-20/1 

Als de verantwoordelijke van je vriendengroep is 

het soms lastig om alles even los te laten. Je wil dat 

iedereen zich goed en veilig voelt. Neem eens een 

moment voor jezelf zodat je kan genieten van de 

Halloweensfeer. 
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  Waterman 20/1-20/2 

Voor iemand die van conspiracy theories 

houdt is dit de tijd van het jaar. Verbaas je 

vrienden met alle true crime feitjes, 

bewijzen voor conspiracy theories en alle 

urban legends die je kent. Soms zijn 

theorieën enger dan een horrorfilm. 

 

 

Vissen 20/2-20/3 

Jij hebt een oude ziel en houdt van het 

dramatische in het leven. Zoek een paar oude 

horrorfilms op die meer dramatisch zijn dan eng 

en geniet van een rustig avondje tv-kijken.  

 

 

Ram 20/3-20/4 

Voor iemand die zich snel verveelt is dit niet het 

beste moment van het jaar. Geniet van de tijd die 

je hebt om iets nieuw te leren maar gun jezelf tijd. 

Probeer de perfecte snack te maken die je kan eten 

tijdens het kijken van een film. 
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Stier 20/4-20/5 

Het slechte weer is ideaal voor jou want het geeft 

je een excuus om thuis te blijven. Dit is dan ook 

het ideaal moment om iets nieuw aan je routine 

toe te voegen zoals zelf koken, sporten, lezen… 

 

 

   Tweeling 20/5-20/6 

De wereld heeft duizend en één dingen te 

bieden en jij wil graag deel uitmaken van alles. 

Daardoor heb je een beetje kennis over heel 

veel onderwerpen. Profiteer van de vrije 

momenten die je hebt en verdiep je meer in een 

bepaald onderwerp. Wie weet wat je ontdekt.  

 

 

Kreeft 20/6-20/7 

Als er iets is waar je van houdt dan is het wel 

tradities. Misschien is het tijd om je eigen 

traditie te starten. Begin met iets klein dat 

haalbaar is en maak het keer op keer groter 

zodat je over een paar jaar een hele nieuwe 

traditie gestart hebt. 
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Leeuw 20/7-20/8 

Succesvol zijn in het leven geeft jou een zalig gevoel. 

Je deelt dit dan ook graag met anderen. Zoek dingen 

op die jou dit gevoel geven zoals een nieuwe hobby 

leren of nieuwe kennis opdoen. 

 

 

 

Maagd 20/8-20/9 

Stilzitten is iets dat je moeilijk vindt. Elke 

seconde ontstaan er duizend nieuwe ideeën in 

jouw hoofd die je wil uittesten. Wat houdt je 

tegen om dit te doen? Probeer zoveel mogelijk 

ideeën op te schrijven en wie weet wat er uit 

komt.  

 

 

 

Weegschaal 20/9-20/10 

Op avontuur gaan maakt je blij. Maar nu het 

slechter weer wordt blijf je ook graag binnen. 

Zoek dingen op die je in je eigen huis kan doen 

die ook avontuurlijk zijn. 
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