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Redactie Merkatorke

Dag allemaal! alleh, nee Merkatorke, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
Het jaar komt weer op zijn einde. Tijd dus om te gaan shoppen voor cadeau’s, naar vuurwerk te kijken en te studeren. Gelukkig is er nog één
Merkatorke dit jaar om deze tijd door te komen!
We probeerden dit boekje voller te steken dan bus 2 op een zondagavond.
Zo is er achteraan een blokhoekje ingericht waar je jezelf gezellig kan installeren om te pauzeren.
Ook is er weer een geographer on the job! Als je graag wil lezen hoe het
is om als pas afgestudeerde aan een school les te geven, blader dan zeker
verder.
Verder wenst de redactie iedereen nog een onvergetelijk kerstfeest, fijne
Kerst en een niet te zat nieuwjaar!
Sit back, relax, and enjoy ‘t Merkatorke.
Groetjes,
de redactie.
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Praeses en Vice

Beste Merkatorianen

Het eerste semester is nu echt bijna helemaal afgelopen. Een (koude)
winterperiode staat voor de deur waarin iedereen zich voor de kerst- en
nieuwverplichtingen naar een verre uithoek van het land zal terugtrekken. Zo ver van je dierbare Merkator-familie dreigt eenzaamheid al vlug
toe te slaan. Maar wanhoop niet! Zolang de CBA haar deuren gastvrij
opent voor de eenzame student, zal er daar altijd wel een Merkatoriaan te
vinden zijn.
Daarenboven zal je je hart nog weken kunnen warmen aan de warme
gloed van vriendschap (of wijn voor wie alcohol boven zijn vrienden
verkiest) die het kerstfeestje heeft achtergelaten. We hebben er het volste vertrouwen in dat 2e bachelor er een onvergetelijke editie van maakt.
Ook al zwijgen ze zelfs tegen ons in alle talen over de details, toch horen
we steeds weer datzelfde woordje terugkomen: chique. Denk dus zeker
aan dat kleedje of kostuum! Ook zal er weer een veiling plaatsvinden ten
voordele van onze medemens. Onze voorspelling: er zijn enkele items
waarvan de prijs hoog zal oplopen. Zorg dus voor voldoende cash. Daarnaast zullen er ook enkele items zijn waarvan we eerlijk gezegd betwijfelen of ze überhaupt wel geld zullen opbrengen (maar die achteraf gezien
uiterst waardevol kunnen blijken te zijn). Een plekje in de agenda van uw
praeses of vice-praeses zijn volgens ons hiervan voorbeelden bij uitstek.
“Time is money”, de grote vraag is alleen: hoeveel money?
De winter met zijn koude dagen en lange nachten is ook de ideale periode
om bij een warm haardvuur te zitten met een goed boek. Ieders voorkeuren verschillen natuurlijk, maar wij zouden onze jaargenoten dit jaar
graag “Geomorfologische Processen” aanraden. Ook “Economische lokalisatie en regionale ontwikkeling” is een aanrader voor onder de kerstboom.
Voor een geograaf of toerist die niet graag leest, is een ArcGIS-licentie
natuurlijk ook een geschenk waar je niets mis mee kan doen.
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Voor al wie nog kerstkaartjes stuurt, vergeet 1 adres niet!
				Merkator VZW				
Celestijnenlaan 200E
3001 Heverlee
Sneller dan je denkt zal het dan weer 13 februari zijn en kan je na een
zwart gat van twee maanden weer beginnen leven. Ons rest niets anders
meer dan jullie allemaal alvast een zalig Kerstmis en gelukkige nieuwjaar
toe te wensen.
En natuurlijk: SUCCES MET DE EXAMENS!!!
Pieter-Jan & Roxanne

Ahoy Merkator!

Team Feest

Het is alweer bijna zo ver, het semester is bijna voorbij, de blok komt er
aan. Sommigen zitten misschien nog in de ontkenningsfase, maar de harde realiteit is dat wij genoodzaakt zijn om 2 maanden lang onze feestjes en
cantussen te onderbreken. Gelukkig hebben we de voorbije maand toch
nog voldoende onze stem kapot kunnen zingen, onze lever kunnen vullen
en onze dansspieren kunnen trainen zodat we er weer even tegen kunnen.
10 november: (niet) iedereen begaf zich naar de Toewip voor de derde
cantus van het semester. Er was een eerder beperkte opkomst, maar ondanks dat toch een grote hoeveelheid bier, een grote hoeveelheid sfeer,
een grote hoeveelheid senioren, een kleine hoeveelheid kleren en enkele
oude zakken die vol heimwee nog eens een Merkatorcantus wilden meemaken, en ze waren het duidelijk nog niet verleerd!
In de Odil werd er tijdens het Middeleeuwf verbroederingffeeft een poging gedaan om de jaarlijkse oorlog met Geos voor 1 keer te vergeten.
Voor 1 avond streden we nog steeds tegen elkaar, maar met als resultaat
dat we een fantastisch – en druk - feestje hebben gezien met de mooiste
prinsessen, de dapperste ridders, de meest sadistische foltermeesters en
de beste boommuilers van de post-middeleeuwen.
Tot slot was er nog de Wintercantus. Door de koude kropen we allemaal
dicht tegen elkaar (en tegen Joost) om nog een laatste keer dit semester
onszelf warm te zingen. De vete tussen Geos en Merkator is ondertussen ook al weer volop terug aan de gang. Merkator had SUCCESVOL!!
het schild van Geos te pakken gekregen op hun Flintstonescantus, maar
teruggegeven uit liefdadigheid, waarna de Geologen het probeerden tijdens de Wintercantus maar faliekant in hun opzet mislukten. Merkator
1 - Geos 0.
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Met deze cantus is spijtig genoeg een einde gekomen aan het feestjaar
2016. We gaan er eventjes tussenuit, maar we kunnen alvast uitkijken
naar ons eerstvolgende feestje op donderdag 16 februari: de proffentap en
jarenzuip in de Odil! Tot volgend jaar!
Team feest
PS: Ben je het leren kotsbeu, aarzel dan niet om iemand van team feest aan te
spreken tijdens de blok, wij zullen namelijk standaard flessen jenever en halve
liters cara in onze broekzakken hebben steken zodat er toch stiekem nog gefeest
kan worden in de bib/gang.
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Egea

Beste geografen van de leukste stad van Europa!
Het is druk geweest in EGEA-land. De oude board heeft het voor gezien
gehouden en het stokje doorgegeven aan nieuwe enthousiastelingen. Ik
presenteer u de nieuwe board van EGEA Leuven voor het jaar 2016/2017:

Aan de groepsfoto wordt nog gewerkt… Wij zullen in ieder geval heel
hard ons best doen om er een fantastisch EGEA jaar van te maken voor
Leuven!
De boardwissel is niet het enige wat er gebeurd is. We hebben dit semester ook enkele waaghalzen naar Oekraïne gestuurd. Omdat iedereen weet
dat de wist-je-datjes het interessants zijn in het Merkatorke, is hier de
Lviv-versie.
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Wist je dat tijdens de Lviv-exchange...
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

AC, YF en PJV een noodlanding hebben moeten maken in Warschau.
de snelste weg naar een Oekraïense sauna over de sporen van een
actieve spoorweg loopt
ze ook in Oekraïne boekjes hebben liggen op het toilet. #MeinKampf
YF al bijna in Zaventem achterbleef wegens teveel guacamole in de
handbagage
TB ervan uitging dat ‘poepsic’ Oekraïens was voor diarree (Note:
het betekent schatje)
TB, YF, AC & PJV de eerste nacht lepeltje-lepeltje hebben doorgebracht in een tweepersoonsbed
het is nooit te vroeg om te beginnen drinken: WODKA TIME!
#ontbijtopbed
PJV voorstelde het ontbijt in shiften te organiseren #praeses24/7
IP graag dubbele shiften draait
Oekraïners bier ipv water op de kachel van de sauna gieten
IP en SS soms nogal close zijn: iets in de maak?
Egea Lviv een appartement huurt voor zijn feestjes
Oekraïense shot(je)s in gram worden uitgedrukt (50g)
Omdat het kon: saunacantus
Twee Belgen bodyshots gingen doen. Uiteindelijk werd het
eenrichtingsverkeer: zijn navel was te harig
een Oekraïense kok/cock AC heeft ontdekt
YF: kan je wraps nu ook al adden?
YF het warme water van het hele appartement heeft opgebruikt
WDC na BDC geen goed idee is
één van de Oekraïners dacht dat AC verliefd was op YF
Oekraïense witte wijn naar kauwgomballen smaakt
PJV op zijn beurt bijna in Oekraïne achterbleef wegens een olieloze
olielamp in zijn ruimbagage

Veel liefs van alle EGEAnthousiastelingen!
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Cultuur

Op het einde van het semester blikken we vrolijk terug op de zeer populaire quiz, onze uitstap naar museum M en de filmavond waarop we
samen genoten van Miss Peregrine’s home for Peculiar Children.
Natuurlijk dromen we ook alvast van wat het volgende semester ons zou
kunnen bieden. Een geografisch nachtspel door Leuven? Casino Night?
Speeddate met een andere kring? Dat blijft nog even een verrassing, zodat
je je nu goed kunt kunt concentreren op je outfit voor het kerstfeestje, en
de examens die er aankomen.
Tot volgend semester, en vergeet niet…
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Kerstfeestje

Hallo Merkatorianen!

Je zal nog een paar dagen geduld moeten hebben, maar het is bijna zover,
het feestje van het jaar, het kerstfeestje! Wij zien jullie allemaal graag op
22 december vanaf 19u in zaal Pacem te Wilsele om dit jaar mooi af
te sluiten en nog één maal voor de blok goed van katoen te geven! Het
menu blijft nog even geheim, maar wat jullie wel al mogen weten is dat
er meer dan genoeg drank is. Reden te meer om te komen dus! Om alles
zo smooth als een kerstslee te laten verlopen, hier nog wat praktische informatie:
-Kom niet vroeger dan 19.00u, we laten je toch nog niet binnen, dus
dat wordt wachten in de kou en kerstliedjes zingen of glühwein drinken om je warm te houden.
-Aangezien de kerstman steeds een pak draagt, verwachten wij van
jullie hetzelfde. Kostuums en kleedjes worden dus geapprecieerd,
want Merkator is altijd fancy!
-Indien je de voorbije jaren om een of andere (ongeldige) reden niet
naar het kerstfeestje bent gekomen en dus niet weet waar je moet zijn:
geen paniek, wij zorgen voor wegwijzers. Je kan natuurlijk ook voor
de ietwat geograaf onwaardige oplossing gaan en in de gps op je telefoon (aka Google Maps) volgend adres intypen: Hagelandstraat 4,
3012 Wilsele.
-Breng voldoende geld mee, want Kerstmis is ook een feest van delen
met de andere. Op de jaarlijkse veiling zullen mooie en verrassende
items verkocht worden. De winst gaat volledig naar een goed doel, namelijk Mobile School, via Music for Life. Vrijdag komen we misschien
zelfs op de radio, zeker naar Studio Brussel luisteren dus!
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-Ook de schachten zullen en masse aanwezig zijn. Dus als je nog geen
glimp van hun onschuldigheid hebt opgevangen, is dit misschien je
laatste kans. Voor de schachten zelf: jullie spreken af aan het station
waar de preases en vice-preases jullie persoonlijk komen ophalen.
Schachten, denk er ook aan dat wanneer jullie de kerstboom kopen
voor in het geokot, dat jullie die nacht niet inbreken in het gebouw.
Hem de volgende dag naar boven dragen is even goed. Kwestie dat
we de politie niet op ons dak krijgen! :)
-And last but not least, breng je goed humeur en kerstgevoelens mee,
want samen gaan wij er zo een knalavond van maken dat de buren
denken dat het al Nieuwjaar is!
Hohoho Jingle Bells, tot dan!
2de Bach
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Sport

Gegroet Merkatorianen! Het eerste sportsemester is weer snel voorbij
gevlogen, tijd voor een terugblik op de laatste activiteiten. Zoals velen
moest Team Sport eerst ook nog wat uitblazen na de 24-urenloop. De rest
van het semester hebben we daarom besloten het wat rustiger aan te doen
tussen de quiz, de feestjes en de cantussen door.
Om te beginnen was er aardbal, waar de bachelors na een spannende
strijd nipt wonnen van de masters. De schachten moesten zeker niet onderdoen voor de rest. Merkator zal zeker met wat talenten binnen enkele
maanden kunnen afzakken naar het Scientica-aardbaltoernooi. De volgende en meteen laatste activiteit van dit semester was het schaatsen. De
opkomst was niet al te denderend – al ligt dat eerder ook aan de ongelukkige timing- maar dat belette zeker de gezelligheid niet.
Opwarmen en afsluiten deden we met warme chocomelk met Bailey’s, iets
waar zelfs onze collega’s van LBK, die en masse de schaatsbaan inpalmden, jaloers op waren. Tijdens het schaatsen zelf kregen de creativiteit en
de fantasie de vrije loop. Pirouettes en andere kunsten werden met vallen
en opstaan uitgeprobeerd en misschien moeten we het concept ‘human
curling’ eens doorgeven aan de IOC-voorzitter voor een nieuwe sport op
de Olympische Winterspelen.
We kijken ook al uit naar het volgend semester, waar er reeds verschillende sportactiviteiten gepland staan. Momenteel wordt er onderhandeld
met Geografica (onze collega’s uit Gent) voor een wedstrijdje aardbal in
Leuven en een avondje stappen in Gent city na een voetbalthriller tussen
de twee kringen. Verder staan ook nog bowlen en het groot geografisch
voetbaltoernooi op het programma.
We hopen dat we jullie dan ook talrijk mogen verwelkomen en dat het
topevenementen zullen worden. Het sportteam wenst iedereen veel succes met de examenperiode en alvast de beste wensen voor 2017!
Team AnTony en medewerkers Wouter, Gunnar en Maxim.
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Geographer on the job
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Dries Stessens is leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis in de eerste en tweede graad van een middelbare school. Hij volgde een lerarenopleiding en begon de bachelor geografie. Maar voor de liefde begon
hij al vroeger te werken en nu staat hij voor de klas.
Dries, je geeft les in het secundair onderwijs, heb je lang naar een
school moeten zoeken?
Nee, helemaal niet. Ik had enkele sollicitaties verstuurd, maar na één dag
werd ik al gebeld. Ik heb op een vrijdag direct toegezegd en kon zonder
voorbereiding maandag beginnen. Ik heb enkele weken later nog twee
aanbiedingen gekregen maar daar ben ik niet op ingegaan.
Je geeft geschiedenis en aardrijkskunde. Zijn er nog vakken die je mag
geven?
Technisch gezien niet, maar als er een paar uur Engels zijn die vervangen
moeten worden, (Ik heb op Erasmus gezeten) dan kan de directie zeggen
dat je geschikt bent om die te geven. Voor vervangingen zijn ze daar zeker
los in. Als je een pakket hebt van 22 uren kan het ook zijn dat ze je nog
enkele uren van andere vakken geven waarvan de directie vindt dat je ze
kan geven.
Je hebt je diploma van geografie dan toch niet afgemaakt, wat had je
met dat diploma extra kunnen doen?
Je kan veel meer vakken geven, ik ben nu beperkt tot geschiedenis en
aardrijkskunde, en omdat ik op Erasmus ben geweest Engels. Misschien
hier en daar enkele uren techniek of Nederlands als er uren verdeeld moeten worden. Nu, als je vier jaar een vak geeft, dan ben je gekwalificeerd
om dat te geven en krijg je een bewijs dat je dat al vier jaar hebt gedaan en
waarschijnlijk wel kan. Maar met een diploma Geografie kan je ook nog
alle wetenschappen geven (natuurwetenschappen, fysica, biologie, chemie) en Nederlands.
Je mag ook met een masterdiploma in de derde graad lesgeven. Ik heb vorig jaar even in een derde graad vervangingslessen gegeven, maar ik kan
daar nooit vastbenoemd in worden.
Leerkrachten met een masterdiploma verdienen ook meer, of je nu in de
eerste, tweede of derde graad les geeft.
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Je hebt vooraf een lerarenopleiding gevolgd. Was dat voldoende voor
deze job?
Met de lerarenopleiding zie je vooral de theorie van de eerste en tweede
graad en hoe je didactisch moet werken. Vanaf het eerste jaar in je opleiding geef je al direct les, leer je voorbereiden en oefen je het lesgeven.
Als je na Geografie nog een D-cursus volgt, zie je dat allemaal in één jaar,
maar met veel minder stage, minder ervaring, maar wel veel meer kennis.
Zeker voor de derde graad heb ik veel moeten bijstuderen.
Je leert nog altijd veel door alleen voor de klas te staan en kijken wat leerlingen boeiend vinden, werken met PowerPoint, quizzen en dergelijke.
Kijken wat ze tof en saai vinden en daarop inspelen.
Was het een grote overstap van student naar leerkracht?
Ja toch wel. Ik had vorige zomer eerst een half jaar in Ierland gezeten, daar
les gevolgd als student en in september met geografie begonnen. Ik heb
geen lessen als stage kunnen geven. Toen ik dan direct les moest geven in
tweede en derde graad viel dat tegen. Maar dat was wel maar part-time.
Heb je buiten de klas nog veel extra werk?
Als je begint in het onderwijs moet je altijd extra inzet tonen, meehelpen
met organiseren, studentenraad, uitstappen plannen enzovoort. Als de
uren het jaar nadien herverdeeld worden, en er komt een vastbenoemde leerkracht terug die zijn uren opnieuw opvraagt, dan kan je inzet wel
doorslaggevend zijn of je mag blijven.
Voor de voorbereiding van de lessen rekenen ze een uur per les. Als je dezelfde les tegelijkertijd aan meerdere klassen geeft, hoef je die natuurlijk
maar één keer voor te bereiden. Na een tijd lopen die lessen wel niet meer
samen, maar voor een lessenpakket van 20 uur ga je nooit 20 uur moeten
voorbereiden. Na een aantal jaren kan je ook altijd materiaal van vorige
jaren hergebruiken.
Ik spendeer meestal twee avonden in de week, of één dag in het weekend
aan voorbereiding.
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Zo te horen is het wel een groot voordeel vastbenoemd te zijn, hoe
wordt je vastbenoemd?
Door 720 dagen, of drie jaar les te geven in een vak waarvan je bekwaam
bent het te geven (diploma, of na een attest dat je het al 4 jaar geeft) kan
je een tijdelijke benoeming of TADD aanvragen voor een aantal uren.
Die benoeming verklaart dat je die uren al drie jaar goed hebt gegeven.
Dan heb je zekerheid dat de school jou die uren het volgende jaar opnieuw moet geven en krijg je voorrang op andere tijdelijke leerkrachten.
Maar enkel als die uren oorspronkelijk niet van een andere vastbenoemde
leerkracht waren. daarna kan je, als alles goed gaat, een vaste benoeming
aanvragen en heb je altijd zekerheid van jouw uren. Als een school jou die
uren niet meer kan geven, door bijvoorbeeld plots een kleiner aantal klassen, dan worden die opgevangen binnen de scholenkoepel. Dan kan je
aan de slag in een andere school van een omliggende gemeente, of een andere school binnen het gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs…
Vastbenoemde leerkrachten verdienen trouwens ook meer.
Zou je deze job de rest van je leven kunnen blijven doen?
Dat weet ik nog niet. Ik heb vorig jaar maar 13 u les gegeven, maar als je
eenmaal al je lessen gewoon bent, heb je de tijd om het helemaal om te
gooien en het zelf in te vullen.
Ik zit ook op verschillende secretariaten, ik werk mee met de werkmannen, help klaarzetten van activiteiten, rapporten maken… Ze zetten mij
overal in waar andere mensen uitvallen.
Maar pas als ik voltijds les geef kan ik misschien zeggen of het iets is dat
je lang kan doen.
Is lesgeven zoals je had verwacht?
Vorig jaar toen ik aan de derde graad les gaf, was het een beetje zoals aan
de universiteit of hogeschool. Je hebt je slides en je overloopt de leerstof
aan de hand van schema’s. Ik had ook verwacht dat ik moest bijstuderen.
Maar in de eerste graad is het wel anders. De lessen zijn meer basic, je
krijgt ze moeilijker mee en je steekt meer tijd in het interessant maken
van de lessen.
Ik denk dat het moeilijker is om te beginnen als je geen lerarenopleiding
of D-cursus hebt gevolgd.
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Raad je het geografen aan om leerkracht te worden?
Ik denk het wel, wat zouden jullie anders kunnen worden? (lacht) Nee,
Ik denk dat als je een beroep vindt waarbij je kan reizen, dat je dat zeker
moet doen. Maar leerkracht zijn is zeker een leuk beroep. We hebben wel
leerlingen die op school komen en niet hebben geslapen, thuis geslagen
worden en gedragsvolgkaarten hebben. Dat is niet altijd eenvoudig, maar
als je zonder problemen je les kan geven heb je na de uren niet veel werk
meer, en het geeft veel voldoening als je ziet dat de leerlingen iets hebben
opgestoken van je lessen.
Kan je nog twee positieve en twee negatieve punten geven over werken
in het onderwijs?
Een pluspunt is zeker het verlof. Vakantie en weekends heb je altijd. Het
kan niet dat je voor een deadline toch nog in het weekend moet gaan werken. Met uitzondering dan op opendeurdagen, oudercontacten en dergelijke. Maar voor de rest heb je bijna een volledige zomervakantie. In Juli
moet je nooit werken.
Je loopt ook vaak op school rond en hebt veel contact met collega’s. Het is
leuk om leerlingen op te volgen en te horen hoe ze zich in andere lessen
gedragen en hoe ze groeien. Maar dat is ook een minpunt. Je hoort hoe
andere leerkrachten worden uitgescholden, de lessen verlopen niet vlot of
je moet met een leerling in gesprek gaan over zijn thuissituatie, dan ben
je wel snel uitgeput.
Maar met de collega’s zijn we een goed team en we doen ook veel activiteiten buiten de schooluren.
Nog een minpunt is wel dat je geen verlof kan nemen. Je hebt wel veel
verlofdagen, maar die dagen kan je niet kiezen. Maar dat argument is
irrelevant als je ziet hoeveel dagen we vrij hebben. Op het einde van de
maand juli en augustus wordt je loon ook uitbetaald.
Je pensioen zit nu ook nog goed en je verdient ook meer hoe langer je
werkt, maar je gaat nooit grote bedragen verdienen als leerkracht.
En dan hebben wij nog een laatste vraag, waar is de dichtstbijzijnde
Quick?
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Wist je datjes

AM mails krijgt van Zin magazine.
Voor diegene die daar nog nooit van hebben gehoord, dit is de wikipediapagina:

FB haar worst aan heel de geogang heeft laten zien. Spelen met haar
worst zou moeten helpen tegen stress.
AV: I don’t like being at home on the weekends, then I have to wake up
and go harvest… #whenyourparentsarefarmers
AV: Sometimes I forget how awesome I look, but then I see myself in a
car window and think damn!
YF: ‘I prefer pussy over Poesen’
2016 voor Merkator een vruchtbaar jaar was en voor de olifanten in de
zoo ook. #Kai Mook & May Tagu zwanger In mijn hoofd is Kai Mook
nog steeds een baby, disturbing…
Wat doe je wanneer je zat bent, maar toch je wekelijkse afspraak met
Speijer niet wilt missen? Voor schacht SVB geen probleem, die komt
gewoon gezellig mee in de les zitten.
FB wel eens liefdesbrieven stuurt naar GVB met hartjes langs de rand.
RVC: er is een zwartharige bitch voorgekomen op de wc. AC: Dat hebben wij wel niet, want CI is er niet.
w
en u
K
:
OM meisjes
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feestprinsessen van Geos tegenwoordig Merkatorleden uitnodigen voor
Merkator activiteiten! SHAME!
Prof. GG:’Christmas-shopping is one of the most horrible things in modern western society.’ Ge moet dat ook niet doen op 23/12, professor.
Een geoloog meer geïnteresseerd was in AC haar horloge dan in AC
zelf! Aan de sociale skills van deze geoloog moet duidelijk nog gewerkt
worden...
AC: “Maar die zijn helemaal niet van Wenen, die zijn van Vienna.”
TH beter kan schaatsen dan fietsen naar de schaatsbaan
Schacht EL op het middeleeuws verbroederingsfeest net teveel alcohol
gedronken had om recht te kunnen blijven staan waardoor ze spontaan
op de grond viel. Ook de alcohol moest er terug uit waar ze wel 3 man
nodig had om de riolen op te vullen… Way to go girl!
AVC van geos wordt cultuurpraeses volgend jaar
AC en TM toch héél defensief waren in verband met de “roddel”... #suspicious
RV en HJ: Dat we nog niet gemuild hebben is een hiaat in onze vriendschap.
:
AC en
n
e bb
.)
JV: Voor NVL wil ik wel geld geven.
TM ij he uild
(W t gem
nie 0
De middellandse zee 1430 m diep is?
x1
GVR denkt dat de provinciehoofdstad van Vlaams-Brabant Antwerpen
is. RIP
KVD op excursie zijn kunsten in het rechtstaand slapen heeft getoond.
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De totale merkatorpopulatie op de Heverleese massacantus bestond uit 2
2de masters
				2 x schachten
				1 x 3e bachelor
				2 x 2de masters
BV: “The food is very paikant”
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Wordt Geography of Globalisation nu afgeschaft? #ProtectionistischeTrump
Muilen in Merkator iets te random aan het worden is… twee keer muilen en 300g liefde aub
MLR: Ja lap, ik ben mijn noten thuis vergeten.
FDD en YF beroemd zijn tot in Korea
DM op de familiecantus toch wat teveel adjes gezet had.
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Wist je dat er op de site van Merkator reclame staat voor Pizza.be? En
wist je dat Merkator geld krijgt voor elke bestelling die Pizza.be krijgt via
deze link?
Dus als je volgende keer pizza bestelt, gebruik dan zeker deze knop!

23

24

25

Extra’s

Geografisch Accurate Grapjes
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Horoscoop

Ram: Jouw gedrag wordt vandaag in grote mate beïnvloed
door dingen die je hebt aangeleerd in je kindertijd. Nu jij
volwassen bent, heb je dat niet meer nodig. Je bent geen
klein weerloos kind meer.
Stier: Pas op dat je vandaag geen dingen doet die je niet
hoort te doen. Je werkt in een team en zult de andere teamleden moeten vertrouwen. Zij doen hun deel, jij doet jouw
deel.
Tweelingen: Je bent goed gehumeurd en je hebt een zonnige uitstraling. Laat jouw charme voor je werken. Met een
beetje moed maak jij op de juiste persoon de juiste indruk.
Kreeft: Bewaar je geduld als jij de ene na de andere kritische opmerking te horen krijgt van je partner of van een
goede vriend. Iemand op zijn zwakke plekken wijzen is immers niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Leeuw: Houd je vandaag eens bezig met je financiën. Je
bent erg vindingrijk op dat gebied. Je vindt misschien een
nieuwe bron van inkomsten of een goedkopere lening of...
Maagd: Maak je niet te veel zorgen. Er komt schot in de oplossing van een probleem dat jou al langer dwars zit. Wees
echter niet terughoudend, het initiatief zal van jezelf uit
moeten gaan.
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Weegschaal: Er gebeuren vandaag onverwachte dingen om je heen. Wees dus op je hoede. Als je accuraat
kunt reageren op de veranderende situatie, dan kun je
daar zeker je voordeel meedoen.
Schorpioen: Kijk naar de toekomst en laat de dingen
die gebeurd zijn verder rusten. Gebruik je fantasie om
jouw toekomst anders vorm te geven. Je zult zien dat
allerlei problemen dan als vanzelf verdwijnen.
Boogschutter: Jij bokst het vandaag allemaal voor
elkaar voor iedereen. En dat mag ook wel eens gezegd
worden. Petje af; een top prestatie.
Steenbok: In familiekring moet een probleem uit de
wereld worden geholpen. Het is jouw taak daarbij
bemiddelend op te treden. Zorg dat iedereen aan het
woord komt, zodat het hele probleem wordt opgelost.
Waterman: Met jouw handelwijze heb je weinig succes geboekt. Wellicht kun je het nu toch op de gebruikelijke manier proberen. Als je tenminste je koppigheid kunt laten varen...
Vissen: Je weet dat je deze week een aantal belangrijke
beslissingen moet nemen. Je weet ook dat dit voor jou
niet gemakkelijk is. Luister dus goed naar je gevoel.
Dan neem je zeker de juiste beslissingen en als je dat
ontdekt, groeit je zelfvertrouwen enorm.
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Spelletjes
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spaties weglaten in antwoord

Verticaal
1. Welk goed doel wordt er gesteund met de veiling van het kerstfeest?
2. Waar vinden we de Pizza.be knop waar we voortaan eten bestellen?
3. op welke dag vindt de proffentap / jarenzuip plaats?
4. Welke stad is volgens EGEA de leukste van Europa?
6. Hoeveel biljartballen heb jij?
8. Wie is de oorspronkelijke acteur links van Cameron?
9. Wat draagt de kerstman en doe jij ook zeker aan op het kerstfeest?
11. Hoeveel merkatorianen waren wél op de massacantus?
13. Wat is het vijfde woord in het tekstje van Praeses en Vice?
Horizontaal
2. Wat is de Nederlandse naam voor de sad Vienna?
5. Welk diertje bid voor motivatie om te studeren?
7. Hoeveel letters “e” staan er op de cover?
10. Welke sport gaan we voorstellen aan de voorzitter van het IOC?
12. Welk toestel gebruikt de man in zijn fluovest op de voorlaatste GAG?
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Het is bijna zover. Binnenkort staan de examens weer voor de deur en is
het werken geblazen. Maar eerst is er nog die blok. Vroeg opstaan om aan
te schuiven in de bib, klusjes zoals je kamer opruimen lijken plots veel
interessanter dan studeren, het besef dat je weer eens te laat begonnen
bent... Om dit leed te verzachten, hebben wij gezorgd voor enkele pagina’s ontspanning en motivatie!
Studeren is hard… Er is te veel leerstof en te weinig tijd, hier enkele
tips om toch zoveel mogelijk in dat grote hoofd van jou te krijgen!
-Neem elk uur tot maximaal elke twee uur pauze
-Hou studeer- en vrijetijdsruimte duidelijk gescheiden
-Gun je hersenen rust: doe iets wat weinig concentratie en inspanning vergt
-Wissel al die mentale inspanning af met fysieke activiteit
-Lachen is gezond en geldt misschien wel als de ultieme bron van
ontspanning
-Studeren is een relatief solitaire gebeurtenis. Probeer dus ook wat
sociale momenten in te lassen.
-Power naps zijn toegestaan, mits je het juist doet. Een dutje mag
niet langer dan 20 minuten duren en best tussen 13.00 en 15.00
-Het ideale tussendoortje: pindanoten of studentenhaver. ze bevatten lecithine, een stof die nuttig is voor de communicatie tussen de
hersencellen.
-Inspanning en ontspanning moeten gelijk opgaan. Extra lang doorwerken moet gecompenseerd worden door extra pauze.
-Als je de boeken sluit en gaat slapen, doe eerst een halfuurtje iets
ontspannends voor je in bed kruipt.
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Als jullie hersenen nog niet genoeg gebroken zijn door de leerstof zijn
hier nog enkele raadsels om jullie brein helemaal op te breken! (oplossingen volgende bladzijde)
a) Je hebt een balansweegschaal en negen biljartballen. Alle ballen hebben dezelfde kleur, maar één biljartbal weegt zwaarder. Hoe kan je door
slechts twee keer te wegen, weten welke biljartbal de zwaarste is?
b) Een jacht ligt aangemeerd in de haven. Aan de boot hangt een laddertje
van 2 meter lengte met om de 20 cm een sport. Als het eb is, steken er 7
sporten uit het water. Bij vloed stijgt het water met 1 meter, hoeveel sporten zijn er dan nog zichtbaar?
c) In een kelder staan 14 flesjes Duvel, 13 flesjes Trappist, 11 flesjes Hoegaarden en 6 flesjes Kriek. In de kelder is het licht kapot en bijgevolg
kan je het etiket niet lezen, alle flesjes hebben bovendien dezelfde vorm.
Hoeveel flesjes moet ik minimum meenemen, om er zeker van te zijn dat
ik als ik flesjes ga halen dat ik dan van één soort er minstens 10 bij heb?
d) Een dokter in Antwerpen heeft een
broer in Gent, maar die broer in Gent
heeft geen broer in Antwerpen, kan
dit?
e) Is het in België toegestaan dat een
man met de zus van zijn weduwe
trouwt?
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f) Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In elk huis woont een
persoon van een andere nationaliteit. De vijf eigenaars drinken ieder andere dranken, roken ieder andere sigaretten en hebben ieder een ander
soort huisdier. De vraag is : wie is eigenaar van de vis? Wat weten we ?
-De Engelsman woont in het rode huis.
-De Zweed heeft honden.
-De Deen drinkt thee.
-Het groene huis staat links van het witte huis.
-De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
-De persoon die Pall Mall rookt, heeft vogels.
-De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
-De man die in het middelste huis woont, drinkt melk
-De Noor woont in het eerste huis.
-De man die Lucky Strike rookt, is de gebuur van degene
die katten heeft.
-De eigenaar van de paarden woont naast de Dunhill-roker.
-De man die Stuyvesant rookt, drinkt bier.
-De Duitser rookt Caballero.
-De Noor woont vlak naast het blauwe huis.
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oplossingen
a) Je weegt eerst drie tegen drie ballen. Als één van de twee groepen
meer weegt, ga je de zwaarste groep verder. Anders ga je verder met de
drie die je niet gewogen hebt, want dan zit daar de zwaarste bal in. Dan
weeg je twee ballen. Als één daarvan de zwaarste is heb je de zwaarste
gevonden. Zijn ze gelijk, dan is de zwaarste bal de bal die je niet gewogen hebt.
b) 7, als het water stijgt, stijgt de boot ook.
c) In het slechtste geval neem je 9 flesjes Duvel, 9 flesjes Trappist, 9 flesjes Hoegaarden en 6 flesjes Kriek. Om zeker te zijn dat je van één soort
minstens 10 flesjes hebt moet je 9 + 9 + 9 + 6 + 1 = 34 flesjes meenemen.
d) De dokter in Antwerpen is een vrouw.
e) Kan niet: de man is dood.
f) Kan niet opgelost worden. Er is nergens vermeld dat iemand een vis
heeft.
Als je het toch hebt opgelost:
Eerste huis: Geel, Noor, katten, water, dunhill
Tweede huis: Blauw, Deen, paarden, thee, blend
Derde huis: Rood, Brit, vogels, Melk, Pall Mall
Vierde huis: Groen, Duitser,vissen, koffie, Prince
Vijfde huis: Wit, Zweed, honden bier, Blue Master
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VU: Matthias Mesotten Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee
Eindredactie: Tijs Maes en Sam van Emelen
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