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Lieve Vlakkers, 

 
Het academiejaar zit er alweer bijna op. Een jaar vol bangelijke VLAKtiviteiten 
zit er dus ook weer op. De tijd van het eenzame, saaie, verslaafd-aan-nalu, 
joggingbroekse-aan, alles-grappig-vinden blokleventje is aangebroken. Bij 
deze wens ik jullie allemaal heel veel succes en vergeet niet dat élke student in 
deze tijd aan het blokken is, dus je bent niet alleen! 

In dit laatste Vlakje kunnen jullie nog eens terugblikken op de activiteiten 
waarop jullie massaal aanwezig waren (waarvoor vielen dank!). Mijn 
persoonlijke favorieten van de laatste maanden waren toch wel het galabal en 
de 12urenloop. Ik denk dat we op het bal wel bewezen hebben dat de logo’s en 
de audio’s echte klassedames zijn (en we hebben er ook wel enkele handsome 
guys tussen zitten).  

Op de 12-urenloop heeft iedereen zeker en vast gemerkt dat het VLAK 
aanwezig was. Met onze legeroutfit troepten we samen met de 
wetenschapskringen, we trotseerden de brandende zon en strandden op een 
mooie 5e plaats. Proficiat aan alle lopers en vooral proficiat aan Jeroen, onze 
cantor, met zijn 51 toertjes!  

Aan al diegene die niet aanwezig waren op deze activiteiten (en op alle andere 
VLAKtiviteiten): je hebt iets gemist en zorg ervoor dat je het volgend jaar niet 
mist! 

Een fantastisch VLAK-jaar zit er dus weer op. Dat wil zeggen dat er volgend 
jaar een nieuw, nog meer fantastisch jaar voor jullie te wachten staat, met een 
gloednieuw praesidium. We stellen in dit Vlakje dan ook graag dit nieuwe 
praesidium aan jullie voor. Zij gaan ervoor zorgen dat ook volgend jaar 
iedereen in Gent weet hoe bangelijk het VLAK is en zij gaan jullie elke week 
weer weten te verrassen met leuke activiteiten. 
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Mijn tijd als praeses zit er op. Ik heb enorm genoten van het voorbije jaar. Het 
was geweldig om praeses te zijn van de meest zalige kring van heel Gent. Merci 
aan jullie allemaal om er telkens weer bij te zijn en vooral merci aan het beste 
praesidium ooit. Jullie zijn de max! Ik ben blij dat jullie in m’n team zaten. 

 
Liefs, 
Cro 
Praeses 2012-2013 
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Liefste Vlakkers, 

 
hier zijn we dan: het 4e en laatste Vlakje. Waar is de tijd dat ik, blinkend van 
trots, de Acco buiten stapte met mijn eerste zelfgeschreven Vlakje in de hand…   

Eindelijk mogen we de zon opnieuw verwelkomen in ons koude Belgenlandje. 
Maar dat brengt natuurlijk de nodige gevolgen met zich mee: de examens zijn 
weer in aantocht! Niet getreurd: na die dikke maand van bloed, zweet en 
(vooral) tranen is de zomervakantie weer in zicht. Of je er nu 3 volle maanden 
van zal kunnen genieten, of dat je tussendoor nog eens op je tanden moet 
bijten tijdens enkele herexamens, ik weet zeker dat zomer 2013 voor jullie 
allemaal een zalige periode zal zijn! 

En wanneer je het vele nietsdoen beu bent, is er natuurlijk nog het nieuwe 
VLAK-jaar om naar uit te kijken! Het nieuwe praesidium zal zijn best mogen 
doen om ons fantastisch jaar te overstijgen ;) 

Graag wens ik nog even proficiat specifiek aan onze nieuwe scriptor voor 2013-
2014: Lies! Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze er iets moois van zal 
maken en kijk alvast uit naar de nieuwe Vlakjes.  

Zo, bij deze zit ook mijn laatste voorwoord als scriptor erop… Met een beetje 
pijn in het hart wens ik jullie dus veel plezier met dit Vlakje. Hopelijk genoten 
jullie even veel van de 4 edities als ik… 

 
Vele groetjes, 
Camille 
Scriptor 2012-2013 

 
 
 
 
Aan mamietje, 
die elk Vlakje van begin tot einde en van achter naar voor uitlas  
Deze is voor jou ! XXX 
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Het VLAK is letterlijk overal! Zie hieronder ons overweldigend bewijs: het 
overzicht waar we al Vlak-was-here-foto’s hebben genomen (deze foto’s vind je 
terug in de vorige Vlakjes en binnenkort ook op facebook en de vlaksite) 
 
Graag volgende oproep: we zouden aan alle Vlakkers willen vragen 
om tijdens de vakantie zoveel mogelijk Vlak-was-here-foto’s te 
nemen! Maakt niet uit waar: in één of ander ver land, aan de 
Belgische kust, op een festival (woehoe!), tijdens de Gentse 
feesten,… Het zou echt super tof zijn mochten we in het eerste Vlakje van 
volgend jaar nog meer bolletjes kunnen zetten op onze Vlak-kaart. Maar ook 
massa’s Belgische kiekjes zijn enorm welkom! 
  
Mail je foto (met duidelijk zichtbare tekst (!) i.v.m. het VLAK) naar 
scriptor@vlak.be en wie weet ben jij binnenkort op deze pagina of op onze 
(Facebook)website te vinden! 
 

Overzicht “VLAK was here”
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Kotrolling (18 maart)  
 
Dit jaar ging de ‘Schachtenkotrolling’ door op 18 maart. Twee teams bezochten 
verschillende koten en aten elk een fantastisch, heerlijk menu. Hierna volgt 
een overzicht. 

Team A 
 
- Aperitief: Kot Caroline en Sarah 
 = gelegen bij het UZ, gezellig salonsfeertje 
 = borrelhapjes met allerlei vreemde texturen en een glaasje Cava 
 
- Voorgerecht: Kot Lies 
 = groot kot met ‘houttinten’ of beter: een klein schattig huisje  
 = een broccolisoepje met boursin en hamblokjes 
 
- Hoofdgerecht: Kot Cro  
 = een grote keuken, zingende (of beter : krijsende) jongens, een wc 
                  waar je scores kunt verdienen, een knuffel in de diepvries 
 = scampi’s à la Mama Cro 
 
- Dessert: Kot Delphine 
 = verbluffend groot, een open keuken en living, imposant 
 = heerlijke moelleux, perfecte cuisson ;) 
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Team B  
 
- Aperitief en Voorgerecht: Kot Caro 
 = knus roze-groen kotje 
 = Aperitief: Borrelhapjes en een glaasje cocktail 
 = Voorgerecht: Assortiment van bruchetta’s  
 
- Hoofdgerecht: Kot Lisa 
 = ingebouwde badkamer ;), gezamenlijke vrij grote keuken,  
                   heel proper 
 = wraps à la Lisa 
 
- Dessert: Kot Yana 
 = chique appartement van Yana zelf en haar neef, stylish 
 = rode vruchten met crumble en yoghurt 
 
 
 
Het was een gezellige, maar vooral lekkere avond voor beide teams! 
 
 
Groetjes, 
Bo 
Schachtentemster 2012-2013 
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Galabal VLAK-VBK (21 maart)  
 
Op donderdag 21 maart was het weer daar:  
Ons galabal, oftewel, het zotste feestje van het jaar.  
 
Voor sommige lijkt het ver in het verleden,  
het is dan ook al enkele weken geleden.  
 
Bij ons zit het wel nog goed in het geheugen 
Wij hebben dan ook genoten met volle teugen.  
 
We zagen mooie meisjes in kleedjes en op hakken,  
En sexy jongens in strakke pakken.  
 
Het liep goed vol in het Carelshof,  
We zagen zelfs hier en daar een vrouwelijke prof.  
 
Iedereen ging op de dansvloer wild te keer, 
De dj’s zorgden immers voor de perfecte sfeer. 
 
We organiseerden dit alles opnieuw met onze vrienden van de VBK,  
Iedereen kwam ook langs voor een foto op onze sofa.  
 
We zijn zeer tevreden over deze editie,  
En kijken al uit naar volgend jaar, het is dan ook een zeer leuke traditie! 
 
 
Vele kusjes,  
Jozefien en Lies  
Feesten 2012 - 2013 
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De andere foto’s vind je op de facebook van ‘Fotonaat.be’ 
en van ‘Event Photography Arthur Nevejan’ 
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Ontgroeningscantus (15 april)  
 
De eerste dag na de paasvakantie vlogen we er met alle Vlakkers meteen weer 
in. Op ons programma stond de ontgroeningscantus, de ideale gelegenheid 
voor onze schachtjes om te bewijzen dat ze het waard zijn het VLAK-lintje over 
hun rechterschouder te dragen. En dat deden ze dankzij enkele liefdevolle en 
minder liefdevolle opdrachtjes. Vanaf het tweede deel mochten ook 
bezoekende kringen onze cantus vervolledigen en al snel zat heel de frontline 
vol. Iedereen was wat moeilijk stil te krijgen, maar dit kwam natuurlijk door de 
sfeer die overvloedig aanwezig was! Zelfs onze peter Catso, die ons voor het 
eerst vergezelde op een cantus, brak zijn tas uit enthousiasme. Voor enkelen 
was het moeilijk hun eten van die avond binnen te houden en ook de traditie 
van onze schachtentemster werd voortgezet.  
De ideale ingrediënten voor een geslaagde cantus! 
 
Proficiat lieve ex-schachtjes. Wij zijn trots! 
 
 
Veel liefs, 
Silke 
Zeden 2012-2013 
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Paasbrunch (17 april)  
 
Ingrediënten:  
- 500 boterkoeken (met dank aan onze PR-extern (Kirsten!) & onze sponsor ‘t 
Stokbroodje) 
- gevulde fruitmand met kiwi’s, bananen, appels, pruimen en peren 
- drankstandje met keuze uit fruitsap, melk, chocomelk en water 
- en last but not least: een hele hoop paaseieren (bruin, wit en zwart; de witte 
qua aantal iets sterker vertegenwoordigd :p ) 

Verloop: 
Woensdagochtend, 17 april, rond een uur of 10 begonnen Caro, Bo en ik alle 
inkopen en spullen naar buiten te slepen. Het zonnetje was reeds van de partij 
dus niets kon ons nog tegen houden om een heuse openlucht paasbrunch in 
orde te brengen. Met meer dan 80 inschrijvingen op de VLAK-site mochten we 
jullie natuurlijk 
niet 
teleurstellen! 
Een mooi 
tafellakentje 
hier, nog wat 
strikjes daar, en 
zo konden we 
rond 11u de 
eerste 
lekkerbekken 
verwelkomen.  
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Naarmate de middag verstreek, stroomde er steeds meer volk toe. En talrijk 
kwamen jullie opdagen liefste vlakkers. Hopelijk hebben jullie ervan genoten, 
wij alvast wel! 

Tot volgend jaar! 
 
 
Liefs, 
Yana 
Vice 2012-2013 
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Schuimfuif VLAKation & FARMAsea (17 april)  

 

Een kijk op de dag van de schuimfuif door de ogen van een feestpraeses vs 

partypeople 

 FEESTPRAESES PARTYPEOPLE 
09:00 Gerief bijeen pakken en met 

dozen en zakken met den auto 
naar den Twitch. 
 

Opstaan met enorm veel goesting 
in de schuimfuif 

09:30 Aankomen in den Twitch en de 
kuisvrouw ne goeiemorgen 
wensen. 
 

Outfit nog eens checken en ne sms 
sturen hoe dat nu precies zit met 
die inkomkaart. 

10:00 Beetje taakjes verdelen en 
Twitch afzoeken naar 
benodigdheden. “DEN 
PLASTIEK” beginnen knippen 
in d’overpoort met het 
zonnetje op ons kopke! 
 

In de les zitten dromen over wat 
er misschien vanavond gaat 
gebeuren in da schuim met die 
ene persoon ;) 

11:00 Beseffen dat het nog een lang 
dagske plakken en duktape 
scheuren wordt. 

Nog wat verder schimmelen in dat 
auditorium, maar subiet afzakken 
naar die zalige gratis paasbrunch 
van de VLAK. 
 

13:00 Oooh eindelijk de overschot 
van de paasbrunch is op 
komst. Één vierde van de 
Twitch al afgeplakt. 

Nog efkes genieten in de zon van 
dat paasei terwijl ge met u 
vrienden aan het discussiëren zijt 
over wat ge vanavond gaat 
aandoen. 
 

15:00 Blijven plakken, blijven 
plakken,… Andere techniek 
van plakken voor extra 

Opnieuw naar dat muffe 
auditorium of beslissen toch die 
handel te skippen en een terraske 
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stevigheid. En duktape blijven 
gaan kopen !  
 

te gaan doen. 

17:00  Iedereen van VLAK en GFK 
aanwezig met volle goesting in 
da feestje straks. 

Toch nog die ene vriend proberen 
overtuigen om mee te gaan naar 
de schuimfuif en een VVK kaart te 
fiksen. 
 

19:00 Knalrode knieën door het 
dubbel zitten afplakken van de 
plastiek op de vloer. En lichtjes 
zweterig omdat et toch een 
raceke tegen de tijd wordt. 

Het plan van te studeren 
schrappen en iets lekkers gaan 
eten. Misschien toch nog es snel 
die notities kopiëren en da (al 
dagen uitgestelde) mailtje 
versturen. 
 

20:00 Trots voelen omdat ge ziet dat 
u praesidium echt de handen 
uit de mouwen heeft gestoken 
en prachtig teamwork levert. 

Toch nog es vragen wat de exacte 
plannen zijn voor subiet en de 
fbevenement pagina voor een 
laatste keer checken. 
Berekenen hoeveel geld ge nog 
nodig hebt voor te eten en de rest 
meepakken. 
 

21:00 Net de schuimmachine getest: 
efkes paniekske, GEEN schuim 
:o ! Maar technieker Tim fikste 
da boeltje en daar was het: het 
prachtige schuim. 
 

Rugzak maken en vertrekken naar 
die vriend of vriendin voor nen 
indrink. 

21:30 Nog dingen afprinten voor 
straks op te hangen. Beseffen 
dat ge op de eerste schonen 
dag vant jaar ne ganse dag ebt 
binnen gezeten. Nog vlug efkes 
een sprintje naar kot voor 
kleren. 
 

Luisteren naar den flauwe 
plezante van de groep en 
feestplannen maken voor 
volgende week. 
Praesidiumkandidaturen die 
subtiel nog es ter sprake komen. 
 

22:00 VLAK en FARMA zijn gebrieft 
en begeven zich stilaan naar 
het schuim. Piraat en duiker 
komen al aan en de eerste 
sfeerfoto’s worden genomen. 
 

Nog ne laatste keer bijschenken 
en overleggen of ge nu eerst nog 
keer langs de frituur gaat of niet. 

00:00 Amusement tot en met bij 
iedereen en wachten op die 

Net aangekomen en direct 
beginnen schuren in da schuim. 
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vette beat om da knopke van ‘t 
schuimkanon aan te zetten :D 
 

02:00 Okee plastiek die loskomt: dat 
was niet het plan :s Samen met 
andere praesidiumleden het 
proberen fiksen, maar too 
HOT and too WET. The party 
must go on ;p 
 

Kuske hier, kuske daar, dien 
dolfijn nog keer tegen uwe kop, 
zalig verdwijnen in het schuim,… 

04:00 Plastiek die blijft loskomen, 
dan maar beetje 
onderhandelen met de mensen 
van de Twitch. Maar tegelijk zo 
veel complimentjes en 
lachende gezichten. 
 

Al ongelofelijk geamuseerd en 
eindelijk die 1e schuimfuif 
meegemaakt. Me u laatste 
jetonneke naar den bar… 

05:00  Stilaan schuim beginnen 
wegtrekken naar ‘t koerke 

Beetje bij beetje naar de uitgang 
begeven, verloren vrienden 
zoeken. 
 

06:00 De flikken die komen zeggen   
(na al uren rondslenteren in d’ 
overpoort) dat da schuim niet 
op straat mag !! 

Wel verlangen naar een warm 
douchke nu of gewoon het bedje. 
Nog wat nazinderen over dat 
feestje van daarjust. 
 

06:30 Schuim terug naar binnen 
getrokken en poortje net 
kunnen laten zakken wanneer 
de brandweer “die 
wanpraktijken” kwam 
controleren. 
 

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Of voor enkelen: nog afzakken 
naar andere oorden (Père Total) 

07:00 Opgeruimd staat netjes ;) Nog 
efkes babbelen met de 
barmensen en enkele Vlakkers. 
Warme kleren krijgen en nog 
ne cocktail van de toffe bende 
van de Twitch! 
 

Zzzzzzzzz schuim zzzzzzzzzzzzzzzz 
Voor de die hards: een julienke 

07:30 Mijn kotgenoot nog 
tegenkomen in d’overpoort en 
onderweg alles vertellen over 
weer een mega geslaagde 
VLAKtiviteit. 

 

15



08:00 Totaal geen zin: maar toch 
maar die verdomde wekker 
zetten. Eindelijk in mijn bedje. 
Laatste gedachten: wa voor een 
dagske was da eigenlijk? Maar 
het was het zo waard! Dat was 
het dan … mijn laatste feestje 
als feestpraeses van ’t VLAK :s 
Tjaar is veel te snel voorbij 
gevlogen, ma twas zooooooo 
schoon! Merci iedereen die is 
afgekomen en heeft geholpen.  
 

 

 

Lies 

Feest 2012-2013 
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12-urenloop (24 april)  
 
Woensdag 24 april, Gent ontwaakt onder een stralend zonnetje. De dagen 
ervoor was het al duidelijk dat er zich in alle rust iets groots aankondigde. 
Tentenkampen werden opgebouwd en voedselpakketten werden aangevoerd. 
Nietsvermoedend werd Gent om 10u plots opgeschrikt door een 
luide knal. Het startschot van de 30e editie van de 12-urenloop.  
Ook de troepen van VLAK en de wetenschapskringen waren op het appel. In 
de weken ervoor hadden onze krijgers zich in alle stilte voorbereid op deze D-
day. Deze slag om het Sint-Pietersplein beloofde dan ook een ware 
uitputtingstrijd te worden.  

 
Om 10u vertrokken onze eerste manschappen. Ieder uur werd er een 
verrassingsaanval uitgevoerd (ook wel speciale ronde genoemd). De eerste was 
‘super effective’, verkleed als bruid en bruidegom trokken onze soldaten ten 
strijde ondersteund door een priester en twee bruidsmeisjes. De tegenstanders 
waren niet opgewassen tegen dit offensief. We wonnen de eerste slag terwijl de 
andere vaderlandsstrijders zich de ziel uit hun leven bleven lopen. Ook in 
andere speciale rondes waren we de beste (namelijk de Urgent FM dansronde 
en de skikotronde). In de schaars geklede vrouwensoldatenronde 
grepen we dan weer net naast de eerste plaats. Naargelang de strijd vorderde 
en steeds meer lessen afgelopen waren werd het slagveld steeds voller. Overal 
lagen al dan niet gesneuvelde soldaten in de zon. Maar de oorlog werd tot het 
bittere eind gestreden. Na een lange tijd gestreden te hebben met Blandinia 
(studentenkringen met als basiskamp de Blandijn) en de VRG (studenten 
Rechten) konden wij steeds meer uitlopen en verstevigden we onze plaats. 
Er werd in het laatste uur nog een mooi slotoffensief geplaatst, maar “de grote 
vier” (de burgerlijk ingenieurs, LO&kiné, de bio-ingenieurs en de economen) 
bleken te sterk. 
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Het kostte ons bloed, vooral zweet en tranen, maar uiteindelijk behaalden 
we een mooie 5e plaats op 13 loopteams. Een super prestatie waarvoor alle 
felicitaties aan de lopers en supporters. Een  verdiend feestje was op zijn plaats 
en dus werd er nog gedronken, gegeten en gefeest tot in de vroege uurtjes 
zodat we het Sint-Pietersplein toch een beetje als een echt slagveld konden 
achterlaten. 

 
Ter plaatse rust. 

 
Uw Officier van dienst, 
Simon 
Sport 2012-2013 
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Fashion Swap (30 april)  
 
Fun verzekerd met alweer een nieuwe VLAKtiviteit: get rid and get new! 
 
Alle tafels kleurrijk bekleed met een uitgebreid assortiment aan kledij 
 
Speciaal voor jullie met liefde gemaakte ‘virgin’ cocktails 
 
Hier en daar wat rondneuzen in de koopjes met een wafeltje in de hand 
 
Iedereen op zijn gemakje wat (ver)kopen met een muziekje op de achtergrond 
 
Ondertussen gezellig een babbeltje slaan 
 
Nog eens opnieuw een rondje doen  
 
Steeds iets nieuws ontdekken om te passen 
 
Weeral genoten van de avond 
 
Alle portefeuilles nu wat dunner (of 
net dikker!) 
 
Plezant! Meer moet da nie zijn! 
 
 
Veel liefs, 
Silke 
Zedenmeesteres 2012-2013 
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Val in de prijzen met je 
studentenvereniging! 
Doe mee aan de wedstrijd en maak kans op fantastische prijzen, zoals een 

iPad, tickets voor Rock Werchter of een Fnac-cadeaubon t.w.v. 50 euro!

Meer weten? Check snel www.kbc.be/studentenwedstrijd.

KBC. Wij spreken uw taal.

www.kbc.be/studentenwedstrijd
23



Praesidium 2013-2014 

Op donderdag 2 mei verkoos het praesidium 16 mensen om het VLAK 
volgend academiejaar te vertegenwoordigen. Hieronder vind je een 
overzicht. Alle leden van het VLAK (studenten logopedie & audiologie) mogen 
hierover hun mening geven. Je kan onderstaand papier ingevuld afgeven 
aan het nieuwe of oude praesidium. 

 Akkoord Niet 
akkoord 

Geen 
mening 

Praeses: Lies Vandevyvere  □ □ □ 

Vice: Caro Van Puyvelde □ □ □ 

Penning: An-Sofie Van Coster □ □ □ 
Cultuur: Elies De Block □ □ □ 

Sport: Karen Peeters  □ □ □ 

Cursus: Lise Danau □ □ □ 

Feest: Chloé Tierenteyn □ □ □ 

Feest: Marlies van Look □ □ □ 

PR-intern: Naomi Roelens  □ □ □ 

PR-extern: Lisa Schockaert □ □ □ 

Scriptor: Lies De Clercq  □ □ □ 

Secretaris: Ben Lemmens □ □ □ 

Schachtentemster: Manon Paepens □ □ □ 

Cantor: Astrid De Vos □ □ □ 

Web: Niels DeVos □ □ □ 

Zeden: Bo Tuts □ □ □ 

 
 
Handtekening en datum: ................................................................................. 
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https://www.facebook.com/lies.vandevyvere.16
https://www.facebook.com/caro.vanpuyvelde
https://www.facebook.com/ansofie.vancoster?group_id=0
https://www.facebook.com/elies.deblock
https://www.facebook.com/karen.peeters.399
https://www.facebook.com/lise.danau
https://www.facebook.com/chloe.tierenteyn?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/marlies.vanlook.3?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/naomi.roelens?viewer_id=526465524
https://www.facebook.com/lisa.schockaert?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/lies.declercq.10
https://www.facebook.com/ben.lemmens.5
https://www.facebook.com/manon.paepens
https://www.facebook.com/astrid.devos.79?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/astrid.devos.79?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/bo.tuts


 
 
 
 
 
 
 
 

Veel succes ! 

 
 
 
 

Praesidium VLAK 2013-2014 
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… koken op kot?  

Wil je snel een warme, verteerbare hap in elkaar boksen? Denk dan aan pasta! 
Met wat tomatensaus (of verse tomaten), gehakt, peterselie, champignons (en 
wat pasta) heb je in minder dan 10 minuten tijd een lekker bord voor je 
staan. Spaghetti Carbonara zou bovendien goed werken tegen een kater! Leuk 
meegenomen is dat pasta vaak ook goedkoop is.  
 
Hoeft het niet warm te zijn, dan kan je kiezen voor slaatjes. En ook hier zijn de 
mogelijkheden divers. Een klassieker is de Caesar Salade , maar voor een 
romantisch dinertje met je partner is een slaatje met mozarella een originelere 
keuze. Durf combineren met fruit (meloen, appel,...) en met een eigen sausje 
maak je het helemaal af! 
 
 

 
 

 
Natuurlijk kan je ook gewoon een traditionelere complete maaltijd snel in 
elkaar boksen. Aardappelen schillen en koken kan werkelijk iedereen. Een 
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biefstuk is dan weer op 5 minuten gebakken. Koop jezelf een kookboek (vb. 
'Ons Kookboek') of zoek wat recepten op het internet - en word een expert van 
de Belgische keuken. Heb je wat meer tijd en wil je een klassieker kennen? 
Dan is smeuïg Belgisch stoofvlees een aanrader! 
 
Op kokopkot.be vind je nog heel wat extra recepten om je studentenmaaltijd 
tot een culinair feest om te toveren!   
 

 

Koken met het VLAK 
Nog meer inspiratie nodig? Hierna vind je 3 lievelingsrecepten van enkele 
praesidiumleden. Zeker de moeite waard om zelf eens uit te proberen! 
Daarbovenop plaatsen we op onze VLAK-site de 2 hilarische filmpjes van 
Kirsten, onze PR-extern en tevens de échte ‘beste hobbykok van Vlaanderen’, 
waarin ze uitlegt hoe je een apple crumble-taart én de perfecte chocomousse 
maakt. Deze filmpjes werden gemaakt voor ons, om te gebruiken op het 
praesidiumweekend (en smullen dat we achteraf deden!), maar we willen ze 
jullie niet onthouden ;)  
 
Graag bedankt aan Caro, onze multidimensionale Cultuur, voor het leuke idee 
en het samenstellen van de volgende collages! (En natuurlijk ook bedankt aan 
onze 3 koks-van-dienst ;)) 
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Een eigenzinnig dialect: Het Gents 
Door Johan Taeldeman & Jacques Van Keymeulen 

 
Een taaleiland 
Het Stadsgents is erin geslaagd om in de eerste helft van de 20ste eeuw uit te 
waaieren naar de voorsteden die al vóór de Tweede Wereldoorlog aan de stad 
vastgegroeid waren: Ledeberg, St.-Amandsberg en Gentbrugge spreken 
vandaag de dag dus Gents. In Mariakerke en Wondelgem, die pas na de 
Tweede wereldoorlog tot de agglomeratie zijn gaan behoren, is de vergentsing 
veel geringer: De oudere generatie spreekt nog het oude plattelandsdialect. 
Gemeenten als Drongen, Zwijnaarde, Oostakker,... zijn qua taal helemaal 
'boers' gebleven - zoals de Gentenaars het wel eens durven uit te drukken. 

Gent is een taaleiland en dat zal wel zo blijven tot ..... het Gents 
uitsterft, maar daar is voorlopig geen gevaar voor. Het Gents verschilt 
op zeer vele punten van de omliggende Oost-Vlaamse dialecten. Steden zijn 
dikwijls taaleilanden om twee redenen. Allereerst is een stadsbevolking vrij 
heterogeen en is de sociale controle gering; daardoor kunnen allerlei 
taalveranderingen gemakkelijker ontstaan en doorbreken dan op het 
platteland. Voorts zetten stad en platteland zich dikwijls teggen elkaar af en 
willen zich ook op het gebied 
van taal ten opzichte van elkaar 
manifesteren. Gent is speciaal 
omdat het eilandkarakter van 
het dialect (nog) niet wordt 
aangetast. Het Stadsantwerps 
daartentegen raakt verspreid 
over de hele provincie; het 
dialect van Brugge verdwijnt 
dan weer ten gunste van een 
soort algemeen Noord-West-
Vlaams.  
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Drie Historische Lagen 
Er kunnen in het huidige Gents drie taallagen van verschillende ouderdom en 
makelij aangewezen worden: een Oudvlaamse, een West-Brabantse en een 
autochtone Oost-Vlaamse. 

 Oudvlaams 

Gents is duidelijk van oudsher een 'Vlaams' dialect ( tegenover Brabants en 
Limburgs). Dat wordt bewezen door de aanwezigheid van 
'Kustwestgermaanse' kenmerken als de uitspraak van puppe 'pop', wulle 'wol' 
of bleuze 'blozen' en door de afwezigheid van typisch Brabantse 
(umlaut)verschijnselen als in gruun 'groen' of bekker 'bakker, die we pas 
aantreffen in de denderstreek. De Vlaamse basis van het Gents is zeer oud: in 
de Middeleeuwen moet het Gents goed op het huidige West-Vlaams geleken 
hebben, zoals de taal van de Gentse Keure van 1237 bewijst.  

 West-Brabants 

Oost-Vlaanderen is vanaf de 16de eeuw zwaar beïnvloed door de Brabantse 
dialecten, die van toen af toonaangevend werden ( toen is bv. de 
Oudvlaamsed uu als in uus  'huis' in Oost-Vlaanderen door een ui vervangen ( 
de diftongering). Gent speelde daarin een voorhoederol; het eilandkarakter 
van het Gents is dus voor een deel te verklaren doordat het 'Brabantser' is dan 
het omliggende Oost-Vlaams. Enkele voorbeelden: 

1. 'zware' (twee)klanken in bv. Gents aas 'ijs' en oas 'huis', tegenover 
Oost-Vlaams ijs en uis. 

2. een lange ie en uu in bv. Gents bried 'breed' en bruud 'brood' 
tegenover de Oost-Vlaamse tweeklanken in brieëd en bruuëd 

3. tweeklanken in bv. Gents beike 'beek', tegenover Oost-Vlaams beege 
(beke) 

4. de eind-n valt weg in bv. Gents giete 'gieten' en baake 'bakken', 
tegenover Oost-Vlaams giedn en bagng 

De vier bovenstaande verschijnselen zijn Gents en .... Brussels! 

 Oost-Vlaams 

Naast de Brabantse expansie zijn er in Oost-Vlaanderen nog taalveranderingen 
van eigen bodem opgetreden ( vermoedelijk tussen de 16de en 18de eeuw), die 
tot de westelijke 2/3 van de provincie beperkt zijn gebleven. Het zijn vooral die 
verschijnselen die tegenwoordig door de Gentenaars als 'boers' worden 
beschouwd. We stippen maar één markant verschijnsel aan. Op het platteland 
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rond Gent worden de g, ng, w en j tussen klinkers weggelaten ( waardoor de 
voorafgaande klinker gerekt wordt) als in lieën 'liegen', zèèë n'zingen',  
aaë 'oude',  in het Gents klinkt het echter liege, zèènge, èèwe. 

Gent ontleent zijn eilandkarakter dus ook aan het feit dat de jongere Oost-
Vlaamse taalvernieuwingen in het stadsdialect niet voorkomen. Het is echter 
zeer opmerkelijk dat het verspreidingsgebied van die innovaties samenvalt 
met het sociaal-economische achterland van Gent en zijn satellietsteden Eeklo, 
Deinze en Oudenaarde. Het is ondenkbaar dat Gent, dat midden in het gebied 
ligt, niets met die 'boerse' verschijnselen te maken zou hebben gehad. 
Integendeel, waarschijnlijk zijn ze ooit in Gent zelf ontstaan en zijn ze 
vervolgens naar het platteland uitgestraald. Toen de Gentenaars echter 
begonnen  te merken dat de plattelanders ' Gents ' begonnen te praten, hebben 
ze die verschijnselen weer afgestoten. De Gentenaars wilden geen 
'boeren' zijn. Als voorbeeld daarvan kan de Platgentse 
uitspraak zèèènghe 'zingen' dienen; de oude ng is niet alleen hersteld, maar 
wordt zeer nadrukkelijk uitgesproken door er nog een g-klank aan toe te 
voegen.  
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Burgergents en Platgents 
Binnen het Gents zijn er ook interne verschillen: zowel geografische als 
sociale. Aan de Brugse Poort en de Muide praat men anders dan in Ledeberg. 
Er is ook een verschil tussen Burgergents ( meer middenklasse dan 
arbeidersklasse, meer vrouwen dan mannen) en Platgents ( lagere klasse, meer 
mannen dan vrouwen, meer ouderen dan jongeren). In het Gents zijn alle 
klinkers lang: 'zat' en 'zot' klinken als zaat en zòòt. Hoe langer de klinker 
echter wordt aangehouden, hoe platter men het vindt. Men beweert 
wel eens dat dat gerekt spreken ontstaan  is in de fabrieken waar de arbeiders 
boven het geraas van de weefgetouwen probeerden uit te roepen, maar dat is 
waarschijnlijk een mythe. Ook in andere steden, zonder textielfabrieken ( bv. 
Brugge, Antwerpen, Aalst) komt dat gerekte spreken voor, en vindt men dat 
ook plat. 

Enkele andere verschillen tussen Burgergents en Platgents zijn 
resp.: appel tegenover appol, zèènge 'zingen' tegenover zèènghe, vèèse 'vissen' 
tegenover vèèsche, oend 'hond' tegenover tegenover oengd, schuune 'schoon' 
tegenover sjchuune... 

 
En natuurlijk: een beetje Frans 
Het Gentse stadsdialect is ook beïnvloed door het Frans. Hoe kan het ook 
anders in 'la ville flamende la plus française', waar op het einde van de 19de 
eeuw ongeveer 20% van de bevolking ( een soort) Frans sprak. Die Franse 
invloed is vooral merkbaar in de woordenschat. Enkel in Gent wordt aan 
kinderen een vivelamoer ( 'oorveeg' uit fr vive l'amour) of een accent 
circonflexe( dubbele oorveeg) toegediend. 

Het markantste klankverschijnsel van het Gents komt ook uit het Frans. In het 
jaar 1908 constateerde Oscar De Gruyter ( een taalkundige) dat de Gentse 
jonge vrouwen met een Franse 'r' begonnen te spreken. De Franse 
geschraapte r is uitgegroeid tot het meest verspreide Gentse kenmerk, dat 
blijkbaar aan een expansie begonnen is. Zelfs de Turkse Gentenaars worden 
naar verluidt in Turkije als Gentenaars herkend omdat ze ook in hun Turks de 
Gentse r gebruiken. 
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Enkele vertalingen 

- Dag agent, waar vind ik de Korenmarkt? 
- Hee, voale fliek, woar es de Kuremort? 
 
- Kom schat, we gaan naar huis voor een romantische nacht 
- Allez , treute, we zijme vuurt, ik zal eu thuis ne kier tuugen woar da 't Belfort 
echt stoat 
 
- Ik vrees dat ik een beetje dronken ben 
- 'k Geluuve da'k een stuk in mijn valieze hè 
 
- Is hier nog een stoel vrij voor mijn schoonmoeder? 
- Es t er ier nog ne stoel leeg veur dienen verslunsten dahlia? 
 
- Waw, die dame heeft een wel indrukwekkende boezem 
- Jawadde, da wijf ee veel volk in de stoase 
 
- Let op makker, of ik geef u een pak rammel 
- Past op appeltsoeze, of 'k geef eu nen trok in euwe living dad al euw meubels 
schief stoan 
 
- U bent toch niet met mijn voeten aan het spelen, hé? 
- Eee moat, ge zijt er toch nie mee oan 't rammelen hé? 
 
- Mag ik eens dansen met uw vriendin? 
- Past op, ik goa eu lief ne kier tegen mijne zielee trekken 
 
- Jongedame, wat hebt u een mooi bh'tje aan 
- Jawadde, gij klein spuuk, es da ne schuune loezekabba diede gij an et 
 
- De politiemannen van Gent zijn ware toppers 
- Vodde mee biene, da zijn de flieken van Gent! 
 
- Let op, er moet een fotograaf voorbij komen 
- Trekt eu gat in, dienen portrettentrekker moe passeren. 
 
- Mijn echtgenote heeft een veel te kort rokje aan 
- Mijn treeze luupt were mee giêl eur fuure bluut 
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Wil je deze liedjes graag eens beluisteren, maar ben je te lui om ze 
allemaal op  te zoeken? Ga naar youtube en typ ‘VLAK lente’ in, Caro 
maakte speciaal voor jullie een afspeellijst ;) Veel plezier ermee! 
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Een anonieme, mannelijke student zal ons elke editie een eerlijke blik gunnen 
in zijn leven.  

 

To die today 
 

Een ervaring rijker 
Een illusie armer 

“Voor sommigen is het luilekkerleventje in Gent al lang weer vanzelfsprekend, 
voor anderen (derdejaars ja, in your face) is het net begonnen. Weergekeerd 
uit alle hoeken van ons land, is het eindelijk tijd om ons weer te gedragen zoals 
de voorbije tweeënhalve jaren.” 

Dit is twee maand geleden. Ondertussen zijn we natuurlijk weer lui en lekker. 
Zo gaat dat eraan toe in audiologie. Lui en lekker. Logo’s zijn alleen maar 
lekker. Die hebben echt les.  

Morgen is het blijkbaar twaalfurenloop. Wie zich niet gespammed voelt door 
het VLAK, heeft duidelijk geen facebook. Op twitter zou er dan zoiets 
verschijnen: #noobs #getalife. Aan al die zich morgen komen opofferen voor 
de goeie zaak: proficiat. Ik steun iedere loper pas voor pas mentaal.  

Graag wil ik nog een extra paragraaf wijten aan een der beste redactrices van 
het VLAK, die ik nog een oprechte ‘sorry’ te goed ben. Het vorige VLAKJE 
miste inderdaad een column. Boze blikken worden niet geapprecieerd, 
spanking wel.   

Hier sluit ik af met een laatste boodschap van algemeen belang: haal iedere 
homo die je kent uit de kast.   
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Door Lauren Beckers 

 

Ram 21 maart t.e.m. 20 april   

Energiek – Temperamentvol – Impulsief 
Een vakantiejob blijft natuurlijk de ideale gelegenheid om je 
studentenspaarpotje een beetje aan te vullen en al een hele tijd ben je op zoek 
naar een goede vakantiejob. Tot nu toe lijkt een goed betaalde job die tevens 
leuk is om te doen en niet te ver weg is, echter onbestaande. Kop op liefste 
ram, je vindt heus wel nog iets! Je kan je studiepauze dus nuttig gebruiken en 
op het internet nog wat jobs zoeken of gewoon je cv eens binnensteken bij 
enkele winkels e.d. in je buurt.  

 
 

Stier 21 april t.e.m. 20 mei   

Evenwichtig – Geduldig – Lui                               
Pff, de examens komen nu echt wel gevaarlijk dichtbij. De stress komt op en 
paniek overmeestert je . Ach liefste stier, niet panikeren! Je hebt misschien 
minder gedaan dan je had gehoopt te doen maar je bent zeker niet de enige! 
Met een strakke planning, genoeg slaap en een aangepast examen-dieet breng 
jij dit jaar zeker tot een goed einde. En daarna is het dan tijd voor een 
welverdiende vakantie met alles erop en eraan: Een festivalletje, bbq’tjes bij de 
vrienden, een leuke vakantiejob, in het zonnetje in de tuin liggen met een 
cocktailtje in de hand… Oké, stop nu maar met wegdromen en ga aan het 
werk! 
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Tweelingen 21 mei t.e.m. 21 juni 

Speels – Rationeel – Onbetrouwbaar 
Het is nooit leuk om uit te moeten kijken naar een zomer waarbij jij of je 
vriendje veel herexamens heeft en de ander (bijna) niet. Degene met de 
herexamens heeft natuurlijk heel weinig tijd en de ander baalt enorm omdat 
hij/zij wel zeeën van tijd heeft maar geen lief om die mee te delen. Probeer er 
dus, in welke situatie je ook zit, voor te zorgen dat je genoeg tijd inplant om 
samen te ontspannen. Je kan ook altijd een reisje plannen voor of na de 
herexamens, om je batterijtjes (terug) helemaal op te laden. 

 

Kreeft 22 juni t.e.m. 22 juli 

Gevoelig – Dromerig – Bezitterig                             
De examens staan weer voor de deur, maar voor jou betekent dit ook dat je 
binnenkort jarig bent! Tijdens je pauzes kan je dus eens wegdromen over hoe 
je ’t liefst je verjaardag zou willen vieren, wie er zeker allemaal moet aanwezig 
zijn en wat er allemaal op je wishlist staat! Na de examens heb je dan tijd om je 
perfecte party helemaal in detail te plannen, van de kleur van de servetjes tot 
de smaak van de cocktails! Het wordt dus nog even aftellen en daarna wordt 
het sowieso een knalfeest. We wensen je alvast een happy birthday! 

 

Leeuw 23 juli t.e.m. 23 augustus 

Sexy – Zelfzeker – Bazig           
Vroeger was de zomervakantie voor jou leven van festival tot festival, genieten 
van de sfeer en de muziek en drinken ‘op ’t goei leven’. Nu hunker je daar nog 
steeds wel naar, maar word je altijd overdonderd door de prijs van zo’n festival 
en merk je dat je je vriendinnen (vrienden) niet meer zo makkelijk meekrijgt 
als vroeger. Misschien is het dus tijd om eens op zoek te gaan naar een 
budgetvriendelijk festival? Couleur café, laundry day of lokerse feesten 
behoren zeker tot deze categorie! Ander positief punt is ook dat ze niet zo lang 
duren en dat je ook steeds voor 1 dagje kan gaan, zonder gesleur met tenten, 
slaapzakken en gamellen. Wat je ook doet, geniet er van! 
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Maagd 24 augustus t.e.m. 23 september 

Stipt – Leergierig – Perfectionistisch           
Dit jaar heb je uitzonderlijk veel leuke vakantieplannen en ideeën, je baalt er 
enkel enorm van dat er nog niets echt officieel vastligt of afgesproken is. Kop 
op, liefste ram! Een reisje kan je elke dag boeken en een student houdt nu 
eenmaal meer van ‘instant decisions’. Probeer je nu vooral op je examens te 
focussen en daarna heb je dan hooooopen tijd om de grote lijnen van je 
plannen om te zetten in werkelijkheid. En vergeet niet dat je naast je oude 
vrienden er ook een heel pak uit Gent hebt, dus je vindt zeker iemand om al je 
plannen mee uit te voeren! Voor nu: veel succes, voor dan: enjoy !! 

 
 

Weegschaal 24 sept t.e.m. 23 oktober 

Romantisch – Flirterig – Besluiteloos 
Ook al was de vakantie vorig jaar niet helemaal wat je ervan had verwacht, 
toch heb je er ten volle van genoten. Dit jaar ben je echter toch van plan het 
anders aan te pakken en ervoor te zorgen dat de meeste dingen al zoveel 
mogelijk op voorhand vastgelegd zijn, zodat je weet wat er komen zal. Probeer 
er echter op te letten dat je niet té veel vooraf plant, want plannen kunnen ook 
in het water vallen om welke reden dan ook en dan zit je er wel mee. Maak er 
alleszins een zalige zomer van, zodat je alleszins kan doen waar je echt eens zin 
in hebt! Voor elke activiteit vindt je wel een gepast ‘slachtoffer’ om je bij te 
staan! 
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Schorpioen 24 okt t.e.m. 22 november 

Vastberaden – Doelgericht – Koppig 
Weken en weken zat je ermee in je hoofd en het was een moeilijke planning, 
maar voor jou staat het verloop van de vakantie al helemaal vast. Je kan je dus 
nu optimaal focussen op de examens en zo veel mogelijk tijd in augustus en 
september vrijwaren van geblok en gezever. Toch voel je je soms al met je 
hoofd in Italië of zie je jezelf al op de dalton terror zitten in Walibi en merk je 
dat je toch niet zo gefocust bent dan gehoopt. Liefste schorpioen, er zit maar 1 
ding op: probeer je hoofd bij de les te houden!! En denk eraan: hoe meer tijd je 
hebt in de vakantie hoe meer je kan genieten van al je plannen ! 

 

Boogschutter 23 nov t.e.m. 22 dec 

Eerlijk – Optimistisch – Tactloos 
Na veel gebabbel en gedoe wil je het er nu eindelijk op wagen: een reisje met 
vriendinnen/(vrienden), liefst zoveel mogelijk ineen. Houd er echter rekening 
mee dat iedereen ook zijn eigen idee heeft over zijn/haar perfecte reis en dat 
niet iedereen dus hetzelfde denkt dan jijzelf. Ook is het belangrijk dat je een 
reisje plant wanneer iedereen kan en dus niet vergeet dat sommigen 
ondertussen zelf al plannen hebben of herexamens hebben waardoor ze op 
bepaalde tijdstippen niet mee kunnen. Het is dus misschien leuk om eerst te 
denken wat de reis die jij het liefst wil maken precies inhoudt en dan pas op 
zoek gaat naar compagnons. De sterren voorspellen alleszins een topvakantie 
voor jou! 

 

Steenbok 23 december t.e.m. 20 januari 

Grappig – Ambitieus – Neerbuigend 
De laatste weken voel je je niet goed in je vel en ook al ben je nog niet ziek 
geweest, toch hangt het al een hele tijd in de lucht. Je bent dus enorm bang dat 
je tijdens de examens, wanneer je weerstand nog minder is dan normaal, ziek 
zult worden. Niet getreurd lieve boogschutter, zo’n vaart zal het wel niet lopen. 
Probeer jezelf goed te verzorgen, houd een goed slaapritme aan en let erop dat 
je genoeg fruit en groenten eet. De kans is ook groot dat het in mei en juni al 
eens wat warmer wordt, dus dan kan je gemakkelijk met je boeken en een 
fruitsapje in het zonnetje gaan zitten en krijg je er gratis nog een kleurtje bij! 
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Waterman 21 januari t.e.m. 19 februari 

Trouw – Eigenzinnig – Afhankelijk 
Net zoals vorig jaar lijkt het nu nog alsof je nergens naar uit te kijken hebt in 
de vakantie en dat je gewoon 3 maand alleen thuis tegemoet gaat. Maar, vorig 
jaar leert je ook dat ondanks dat gedacht alles toch steeds mooi in zijn plooi 
valt. Is het nu door herexamens, door geldnood of door andere onvoorziene 
omstandigheden dat alles ‘saai’ lijkt te worden, toch bestaat er steeds een 
oplossing, die vaak binnen handbereik ligt. Probeer dus niet te veel te piekeren 
of na te denken over wat de vakantie brengt maar focus je op je examens en zie 
gewoon wat er komt. Het wordt dan sowieso ook dit jaar weer een topvakantie! 

 
 

 

Vissen 20 februari t.e.m. 20 maart 

Idealistisch – Intuïtief – Verlegen 
Jaja, de examens komen ook voor jou steeds dichter bij.. Je ziet op tegen de 
komende maand van sociale isolatie. Maar, liefste vis, examens willen ook 
zeggen dat je binnenkort EINDELIJK kan genieten van een deugddoende, 
(hopelijk) drie-maand-durende vakantie. Ook al staat de exacte invulling van 
je vakantie nog niet helemaal op punt, toch heb je al een toppertje in het 
vooruitzicht: een reisje met jullie twee, zonder gezaag, zonder schoolwerk en 
zonder anderen. Tijd om te genieten van de zon, het strand, de cocktails en 
vooral van elkaar! De examens worden nog even een beproeving, dat is voor 
iedereen zo, maar met zo’n leuk vooruitzicht, slaag je je er zeker wel doorheen! 
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Wist je dat …  
 
… Catso een lief heeft?  
 
… er twee Amerikaanse presidenten tijdens hun ambtstermijn aan diarree 
zijn overleden? 
 
… het VLAK een moshpit gestart is op de George More goliarde van VTK?  
 
… er tweemaal zoveel kangoeroes als mensen in Australië wonen? (Het 
aantal kangoeroes wordt geschat op 40 miljoen) 
 
… onze penning Sarah een boontje heeft voor prof. Boon van neurologie?  
 
… je in Cleveland (Amerika) geen muizen mag vangen zonder 
jachtvergunning? 
 
… er per dag 21.000 km aan wc-papier wordt verbruikt? (Dit is meer dan de 
helft van de aarde-omtrek)  
 
… huidig muziekleraar Andy White in 1962 tijdens de opname van de Beatles 
hit "Love me do" moest invallen voor Ringo Starr omdat de producer de 
verrichtingen van Starr ver beneden de maat vond? White kreeg ‘maar liefst’ 11 
dollar betaald voor zijn bijdrage aan een nummer dat inmiddels vele, vele 
miljoenen heeft opgebracht.  
 
Meer weetjes zijn altijd welkom op scriptor@vlak.be ;) 
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Bezigheidstherapie voor in de trein of tijdens de les!  
 

Binero 
Vul aan met nullen en énen tot er evenveel in elke rij en in elke kolom staan. 
Het spel aanvaardt niet meer dan twee gelijke cijfers onder of naast elkaar en 
ook geen rijen of kolommen met dezelfde inhoud. 
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Droedels 
Welke woorden zitten in deze tekeningen verborgen? De oplossingen vind je 
onderaan. 
 

1)   
 
 
 

  2)  

3)  

 

  4)  
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Met dank aan onze sponsors! 
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Website 
www.vlak.be 

 

Adres 

UZ Gent 
B3 
Verdieping -1  
Lokaaltje helemaal achteraan links 

 

Mail 

# Per functie 

cantor@vlak.be PRextern@vlak.be sport@vlak.be 

cultuur@vlak.be PRintern@vlak.be vice@vlak.be 

cursus@vlak.be praeses@vlak.be web@vlak.be 

feest@vlak.be schachtentemster@vlak.be zeden@vlak.be 

penning@vlak.be scriptor@vlak.be  

PR@vlak.be secretaris@vlak.be  

 

 
# Extra 
eerstebachmama@hotmail.com  : voor kleine en grote vragen i.v.m. 1e bach 
praesidium@vlak.be     : volledige praesidium 
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