


Alfalied
(op “Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Beste Alfanen

Na de chaos van de eerste weken 
hebben jullie allemaal nu toch 
al een klein idee van wat het 
studentenleven er zal uitzien. Ik mag 
wel hopen dat jullie al wat hebben 
naar de fak geweest zijn enzo. Voor 
degene die de kans nog niet hebben 
gehad, reserveer een plaatsje het 
is super gezellig en de 33’s zijn op 
maandag aan een euro.

Voor deze editie zal het vooral een 
beschrijving zijn van het presidium. 
Voor commentaar kan je terecht 
bij de redactie. Daarnaast zijn er 
nieuwe columnisten en leuke nieuwe 
archeogames.

Voor de rest heb ik niet veel te 
zeggen buiten dat jullie kunnen 
genieten van deze nieuwe editie. 

See you all soon, or not ;))

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Het lange wachten is voorbij. 
Alfabeltjes 1, de eerste in een 
traditionele dynastie van zes, is hier.

Graag neem ik hier even de tijd 
om iedereen die een bijdrage aan 
dit studentenblad heeft geleverd 
officieel te bedanken. Er is echter een 
partij die nog veel meer lof verdient, 
namelijk ons lezerspubliek. Oprecht 
bedankt dat Emma en ik jullie 
maandelijks* van dit blaadje mogen 
voorzien.

Dus gaat en leest! Op u wacht een 
voorstelling van het presidium, 
enkele gouden tips van voormalig 
praeses Annelies, het eerste 
hoofdstuk van een doorlopend 
verhaal en nog veel, veel meer.

Met een meest vriendelijke groet

Max



5

Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste Alfanen, archeologen en sympathisanten, 

Wat een geweldige eerste paar dagen! Onthaalavond was nog nooit zo een 
succes en in onzekere tijden als deze was vriendschappen zien ontstaan 
en bloeien een prachtig fenomeen! Het is allesbehalve gemakkelijk 
evenementen te organiseren momenteel. Ik zou dus graag het voltallige 
presidium even in de bloemetjes willen zetten omdat ze niet opgeven en 
zich blijven inzetten voor Alfantastische avonden! 

De komende tijd staan er nog heel wat andere leuke dingen op de planning! 
De eerstejaarsdag op 10/10 wordt een plezierige avond met spelletjes, pizza 
en (misschien) (een beetje te veel) jenever! Schrijf je dus zeker nog in via de 
form die in de groepen is gedeeld! (Nota van de redactie: dit evenement is op het 
moment van lezen gepasseerd. Het was wellicht uiterst episch.)

Verder wil ik jullie graag aanmoedigen om de moed niet op te geven. Er 
worden mensen besmet bij de vleet, maar toch mogen we ons hoofd daar 
niet door laten zakken. Laat ons coronaproof evenementen organiseren en 
veilig pleziermaken. 

Alfa voor allen, allen voor Alfa!

x o x o 

Jullie praeses, 

Luna
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KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is? Wil je weten 
wanneer je coronaproof kan gaan feesten? Kijk dan zeker naar deze 
kalender!*

Zaterdag 10 oktober:    Eerstejaarsdag (Fakbar Letteren)

Maandag 12 oktober:   Tapavond Alfa (Fakbar Letteren)

Maandag 19 oktober:   Tapavond Alfa (Fakbar Letteren)

Zondag 25 oktober:    Reggaeavond (Fakbar Letteren)

*maar lees ‘s zondags toch maar het Analfabeetje in je mailbox op Toledo 
voor de meest up-to-date informatie omtrent leuke activiteiten.
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PresidiumPresidium
2020-20212020-2021
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Dit jaar is onze preases Luna Fabré, zij heeft 
de zware taak op zich genomen om Alfa 
te representeren. Ze was al gekend in het 
presidium door haar functies bij de Alfabeltjes 
en toneel. Daarnaast houdt ze zich bezig met 
zingen onder de douche en weglopen van haar 
verantwoordelijkheden (als dat maar goed komt). 
Voor de rest is het een topgriet die soms tijdens 
het uitgaan wel is van het padje kan gaan!

Ferre O bekleedde vorig jaar de functie feest, 
maar hij is dit jaar de vieze baas (in de volksmond 
ookwel vice-praeses genoemd). Als rechterhand 
van Luna zal ook hij ervoor zorgen dat de kring 
gesmeerd loopt. Zijn amper aanwezige vrije tijd 
spendeert deze Oettingensupremacist het liefst 
op de fiets in zijn eeuwige queeste om elke kerk in 
België te bezoeken

Onze centjesverzamelaar is Julie Verlinden. Zij 
neemt de functie quastor op. Naast het tellen 
van het Alfageld staat ze erop dat de proffen weer 
worden ingemaakt bij de proffenvoetbal. Voor de 
rest is ze altijd wel te vinden op de feestjes met 
een rosé, pintje of aperol spritz in de hand (we zijn 
student het moet gwn gedkoop zijn). Daarnaast is 
zij het levende voorbeeld van het citaat „When 
life gives you lemons, make lemonade.”
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De immer welgezinde Emma Yskout is de helft 
van het team van stalkende, ramsjverwerkende,  
omhooggevallen toiletlectuurventers die zichzelf 
een redactie durven te noemen. Tezamen 
met Max poogt ze maandelijks* Alfanen en 
sympathisanten van hun begeerde Alfabeltjes 
te voorzien door schrijversblok te trotseren (en 
mensen te ambeteren).

Max De Schutter, ofwel de geliefde pendelstudent, 
gaat dit jaar redacteur zijn voor de Alfabeltjes (die 
je nu in handen of op je computer hebt). Ook leuk 
om te melden is dat hij in zijn 2,5 Ba zit (ja, dat 
is mogelijk). Zijn lievelingsprof is Van Peer zegt 
hij, maar een uitleg heeft hij er niet voor. Naast 
het studentenleven doet hij aan snowboarden, 
wandelen en gitaarspelen. Ook heeft hij een rare 
fascinatie voor het spel Mao.

Het minder jonge praesidiumlid Alissa Monden 
staat dit jaar in voor AWC (dat staat blijkbaar voor 
Archeologische WetenschapsCommunicatie). 
Wijsheid komt met de jaren en zij zal haar 
omvangrijke wijsheidreservoir benutten om 
de archeologie onder het algemene publiek te 
promoten door onderandere leuke activiteiten 
voor jong en oud te organiseren.
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Voor de cursusdienst is er Kevin Plessers. Hij 
heeft de taak om niet enkel cursussen, maar ook 
Alfa merchandise te verkopen. In zijn vrije tijd 
doet hij niet veel zegt hij zelf, want „wat is vrije 
tijd?” Zijn favoriete vak was klassieke archeologie 
en zijn favoriete prof Van Peer, omdat - ik citeer: 
„Het werd hoog tijd dat iemand die muren eens 
liet zien wat hun plaats in de maatschappij is.”

Vincent Verhagen is één derde van de 
driekoppige hydra van de cursusdienst. Samen 
met Kevin en Thomas voorziet deze frivole Filipijn 
de archeologiestudenten van hun niet-altijd-
zo-geliefde cursussen en (veel belangrijker) ook 
van epische Alfamerch. Buiten zijn studies durft 
Vincent ook al eens te shredden op zijn accordeon.

Thomas Gythiel is ook deel van de befaamde 
communistische cursussdienstteam. Naast 
een jaartje wac gaat hij op een andere manier 
geld aftroggellen voor Alfa aan de hand van 
merchendise. Hij beschrijft zichzelf als koppig 
en procrastinerend, oftewel te snel afgeleid om 
iets te doen. Daarnaast is hij ook een ferfente 
Minecrafter en doet hij aan voetbal en gitaar 
(typical white boy stuff).
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Melissa Bollen was vorig jaar lid van het 
feestteam, maar dit jaar neemt ze haar relatie met 
de fak een stap verder als fakverantwoordelijke. 
Samen met fervent fakganger Mereke en fakv-
veteraan Bavo leidt ‘Alfa’s vlijtigste roddeltante’ 
Alfa-avonden in goede banen. Naast haar festieve 
taken rijdt ze ook graag paard.

Hoewel Mereke Vuylsteke nu 
kunstwetenschappen studeert, zal hij toch deel 
zijn van het team van fakverantwoordelijken. 
In zijn hart zal hij immers altijd een Alfaan zijn 
en zijn affiniteit voor de fak heeft hij vorig jaar 
uitgebreid getoond. Buiten het studentenleven is 
deze Limburgse levensgenieter ook Chiroleider.

Na al een jaar succesvol de rol van 
fakverantwoordelijke te hebben ingevuld, zal 
Bavo De Smet wederom deze functie eer aandoen. 
Hoewel hij als ‘Alfa’s blaaskaak’ en ‘Alfa’s tamzak’ 
nogal pejoratief beschreven werd in Alfa’s 
poppolls van 2020, zorgt deze guitar hero er keer 
op keer voor dat de fak vlot draait (om er dan ook 
zelf uitgebreid van te genieten).
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Voor de functie feest is er Robbe Morren, die 
zich samen met de rest van het team bezighouden 
met het organiseren van feestjes in de fak en 
TD’s. Daarnaast is hij een typische student met 
als lievelingseten pasta. Zijn citaat is daarom 
ook: „het leven is te kort om nuchter te blijven.” 
Naast het studentenleven is hij een Chiroganger 
en voetballer.

Mel Peeters geeft dit jaar zijn plek in de 
Alfabeltjesredactie op om lid te worden van team 
feest. Hoewel cantussen en TD’s er dit jaar niet 
meteen zitten aan te komen, zal hij samen met 
Robbe en Gretel wekelijks de Alfa-avonden van een 
leuk thema voorzien en nog andere activiteiten 
organiseren.

Na een jaartje eerstejaarsverantwoordelijke te zijn, 
zit Gretel Baeten dit jaar bij feest. Ze kwam bijna 
elke week naar de fak en werd dus ook vertrouwd 
met de ouderejaars en het studentenleven. Door 
een jaar in Thailand te verblijven is het ook 
logisch dat haar lievelingscocktail een Mai Thai is. 
Daarnaast is eten en vooral ijs iets waar ze verzot 
op is.
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Gijs van Essche is een nieuwe aanwinst 
van het praesidium. Hij komt dit jaar op 
als internationaalverantwoordelijke en 
heeft bijgevolg de taak de internationale 
archeologiestudenten te ondersteunen. Die 
zijn er echter niet, dus ondersteunt hij vooral 
andere internationaalverantwoordelijken die wél 
internationale studenten hebben.

Klaus Van den Broeck staat dit jaar in voor 
onderwijs. Deze moedige man vecht voor de 
belangen van de archeologiestudent (en bekampt 
wellicht ook verveling) in allerlei belangrijke 
raden en vergaderingen. Verder is de langharige 
archeoloog ook fervent skiër.

Charlotte Vanrusselt is dit jaar de secretaresse. 
Ze maakt bij elke vergadering van het presidium 
een verslag zodat iedereen kan lezen wat er 
besproken is. Haar favoriete archeologische 
instrument is - en ik citeer - „schup, cause bitches 
like to dig up the past.” Voor de rest houdt ze zich 
bezig met Chiro, altviool en random foto’s nemen 
van mensen. Haar boodschap aan de wereld is als 
volgt: „BAN rijst uit vol-au-vent maaltijden!”
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Na een jaar als fakverantwoordelijke te hebben 
gedraaid, zal sportieve ex-archeologiestudente 
Camille Van den Berg dit jaar de functie sport 
op zich nemen. Na een pandemie lang binnen 
te hebben gezeten, zal de doorsnee Alfaan wel 
wat sport kunnen gebruiken en daar zal Camille 
voor zorgen. Traditioneel onder de vorm van 
verschillende toernooien, proffenvoetbal, de 24 
urenloop en nog veel meer.

Elk jaar wordt er ook een tentoonstelling 
georganiseerd door Alfastudenten en dit jaar zal 
Tuur Debruyn hier verantwoordelijk voor zijn. 
Verder is hij ook masterverantwoordelijke. 
Hij is al goed gekend in Alfa door zijn vorige 
functie als vice-preases. Naast het maken van 
tentoonstellingen en botjes zoeken doet hij nog 
aan diepzeeduiken, piano, fotografie en nog 
veel meer. Voor de rest is hij wel typical in zijn 
filmkeuze: Pirates of the Carribean 3.

Séraphine Verboven voert voor het tweede jaar 
op rij de functie WAC uit (Werkgroep Archeologie 
en Cultuur), ditmaal samen met Louis en Maarten. 
Als baken van cultuur organiseert het WAC leuke 
uitstapjes naar musea (maar ook bowlingbanen) 
en natuurlijk de legendarische Alfareis. Haar 
stoutste egyptologische droom is om een rasechte 
mummie op te graven.
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Voor de culturele functie WAC is er Louis Paul 
Fillé. De WAC’ers houden zich bezig met het 
organiseren van activiteiten zoals een peter-
meter avonden, museumexcursies en natuurlijk 
de Alfareis. Helaas is ook Louis geen echte 
archeologiestudent meer maar, is hij in hart en 
nieren een echte Alfaan. Plus, we hebben hem 
nodig om een goedkope reis te organiseren.  Hij is 
ook gekend om zijn droge uitspraken.

Maarten Polmans was vorig jaar filmexpert van 
dienst. De langharige Limburgse metalhead zet dit 
jaar zijn cultuurcarrière voort door op te komen 
voor WAC, samen met Séraphine en Louis. Ze 
hebben alvast de peter- en meteravond tot een 
goed einde gebracht en hebben wellicht nog wel 
wat in petto voor de Alfanen.

Voor dit jaar is de webmaster Jens „Stef” 
Massie, een student van toegepaste informatica 
die het uitgaansleven leuker vond bij Alfa. Hij 
zal gedurende dit jaar de website onderhouden 
en samenwerken met de cursusdienst om de 
bestellingen te verwerken. Naast hangen in de 
fak gaat Stef graag naar pretparken, maar doet hij 
ook aan skiën en fietsen. Tot slot wilt hij nog aan 
mensen laten weten dat hij geen Mao speelt (zie 
Max).
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Binnen archeologie is er zeker geen tekort 
aan Robbes. Robbe Van den Bergh is een 
eerstefasestudent die het presidium induikt 
als eerstejaarsverantwoordelijke. Hij vormt 
dus de link tussen de eerstejaars en de proffen. 
Aangezien hij de vragenlijst voor de Alfawebsite 
niet ingevuld heeft, zijn hier enkele leuke (al dan 
niet verzonnen) weetjes over Robbe:
• hij is wereldkampioen skateboarden;
• hij heeft vier geiten;
• hij wordt gezocht door Interpol omwille van 

oorlogsmisdaden.
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Voor de kotstudent:

Koken kan best wel simpel zijn 
en is vooral veel goedkoper dan 
telkens eten te bestellen. Dus kom 
af en toe eens in je keuken op kot 
en maak pasta, rijst of iets anders 
simpels (voor lekkere, eenvoudige 
vegetarische gerechten kan je altijd 
bij chef-kok Annelies terecht :D ). 
Het is ook voordelig en gezellig 
om samen met andere kotgenoten 
te koken (als zij gezellig zijn 
natuurlijk). Zo hoef je niet voor één 
persoon te koken, wat gemakkelijker 
en goedkoper is. 
Als je toch geen zin hebt om te 
koken, maar je wil goedkoop eten, 
check dan zeker de app To good to 
go! Hierop kan je eten bestellen uit 
allerlei zaken verspreid over Leuven 
die anders in de vuilbak zouden 
belanden. Je draagt hiermee dus 
ook jou steentje bij voor het milieu. 
Conclusie: wees niet altijd lui, het 
kan je geld uitsparen.

Voor de caféplakkers:

Iedereen heeft het al wel eens 
voorgehad, je bent een avondje 

uit en goed aan het gaan in de fak, 
of tegenwoordig met corona zit je 
gewoon op café en plots heb je geen 
cash geld meer. Het is al na 23u dus 
de KBC op Ladeuze is gesloten. Je 
moet al helemaal naar de ING op de 
Bond gaan maar daar staat dan weer 
een lange rij zatte studenten die ook 
geld nodig hebben. Dit kan heel de 
leuke sfeer van die avond helemaal 
verpesten. Pro tip: haal dus altijd 
voor je avondje uit voldoende geld 
af! Als je toch vergeten bent om cash 
geld af te halen, download dan de 
app Bonzai. Dit is een gemakkelijke 
betaalapp waarmee je onder andere 
in Fakbar Letteren kan betalen. Een 
pluspuntje is dat je met elk aantal 
transacties een boom plant! Dus, 
jeeej, weer een mooie bijdrage aan 
het milieu.

Voor de ijverige student:

Stage is het belangrijkste onderdeel 
van je opleiding! Steek genoeg tijd 
hierin en zorg dat het variërend 
genoeg is zodat je zo veel mogelijk 
ervaring hebt bij het afstuderen. 
Enkel opgravingsstages of enkel 
stages in het buitenland voldoen 

Gids voor ouderejaarsGids voor ouderejaars
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niet! Doe een stage in elke tak van 
de archeologie en een stage in het 
buitenland is een zeer leerrijke 
ervaring maar vergeet niet dat 
connecties in België altijd van pas 
kunnen komen.
Nog een geldbesparende tip: Als 
je voor een vak een Accocursus 
moet kopen, vraag dan eerst eens 
aan medestudenten die het vak al 
af hebben gelegd of zij hun cursus 
willen verkopen aan een verlaagde 
prijs. 

PS
Indien je ouders jouw cursussen 
terugbetalen: je moet hen niet 
zeggen dat je de cursus goedkoper 
hebt gekocht, reken hen de 
aankoopprijs aan zodat jij nog een 
extra zakcentje hebt. ;) 

Voor iedereen:

Als ervaren Alfaan kan ik jullie met 
volle overtuiging zeggen dat Alfa 
vrienden voor het leven maakt. Ben 
je geen persoon die veel of graag 
uitgaat of heb je geen ambities om 
in het presidium te gaan? Geen 
probleem! Doe andere activiteiten 
mee, wordt meter of peter van een 
eerstejaars, kom eens langs op de 
cursusdienst, ook al heb je geen 
cursus nodig, en maak zo je Alfa 
vrienden. Alfa is love, Alfa is life, en 
ik ga het nogmaals herhalen: Alfanen 
zijn vrienden voor het leven. 

PS
De connecties van presidiumleden 
kunnen ook altijd handig zijn voor 
het verkrijgen van samenvattingen 
of inside info!

- Ex-Baaselies (met wat hulp van het 
ex-presidium)

Annelies Fonteyn
Alfapraeses 2019-2020
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Hommage à qui

Als ik sterf dan
liefst zoals Sarah Bernhardt.
Theatraal, groots, ontroerend.
En dan weer opstaan
voor de bloemen.

Hans Vlek
Een warm hemd voor de winter, 1968

Sarah Bernhardt: zeer beroemde Franse toneelspeelster, 1844-1923.

Het poëziehoekjeHet poëziehoekje
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Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke

Der Mann:
Hier diese Reihe sind zerfallene Schöße
und diese Reihe ist zerfallene Brust.
Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich.

Komm, hebe ruhig diese Decke auf.
Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte,
das war einst irgendeinem Mann groß
und hieß auch Rausch und Heimat.

Komm, sieh auf diese Narbe an der Brust.
Fühlst du den Rosenkranz von weichen Knoten?
Fühl ruhig hin. Das Fleisch ist weich und schmerzt nicht.

Hier diese blutet wie aus dreißig Leibern.
Kein Mensch hat soviel Blut.
Hier dieser schnitt man
erst noch ein Kind aus dem verkrebsten Schoß.

Man läßt sie schlafen. Tag und Nacht. - Den Neuen
sagt man: hier schläft man sich gesund. - Nur sonntags
für den Besuch läßt man sie etwas wacher.

Nahrung wird wenig noch verzehrt. Die Rücken
sind wund. Du siehst die Fliegen. Manchmal
wäscht sie die Schwester. Wie man Bänke wäscht.

Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett.
Fleisch ebnet sich zu Land. Glut gibt sich fort,
Saft schickt sich an zu rinnen. Erde ruft.

Gottfried Benn
Morgue und andere Gedichte, 1912
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ArcheogamesArcheogames

Kruiswoord
Vul het kruiswoord in aan de hand van de genummerde tips en ontdek het 
magische woord in de grijze kolom.

1. Archeologisch gereedschap
2. Moderne naam voor Smyrna
3. Goddelijke zonneschijf
4. Periode ten einde van het neolithicum
5. Fakpintje
6. Tweede naam van Indiana Jones
7. Onderkaak
8. Geslacht van uitgestorven Hominidae
9. Rivier in Mesopotamië
10.Brits truwelenmerk
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Na het middelbaar weet iedere normale student, of ja, de grote meerderheid 
weet het al, maar iedereen weet dus wat erna komt. Ze schrijven zich in in 
een of andere universiteit of hogeschool en zakken allemaal af naar Spanje 
om daar te feesten. 
Was het maar voor iedereen zo gemakkelijk. Zelf heb ik namelijk geen idee 
wat ik wil. Verder in de wetenschappen lijkt wel leuk maar ook veel te 
moeilijk. Politiek is niets voor mij, veel te veel druk op u. Achter een bureau 
werken is herhalend en wordt saai. En geschiedenis, ha, nee dank u. 
Herhalende verhalen over domme mensen die zich veel te veel met zichzelf 
bezighouden. Die lessen waren alleen goed om slaap in te halen. Wanneer ga 
je dit nu ooit nodig hebben in je leven?
Trouwens, thuis hoorde ik daar toch al te veel over. 
Mijn ouders zijn namelijk museumcurators en het enige waar zij het 
thuis over hebben is hoe ze hun tentoongestelde stukken beter kunnen 
voorstellen en hoe ze ons, mijn broertje en ik, zo ver mogelijk van alle 
moderne technieken kunnen houden. Hoe reageerde ik daarop? Door altijd 
alle nieuwste snufjes in huis te halen en mij daarmee bezig te houden. 

Geschiedenis zit in onze familie. Mijn oma, een strenge, intelligente vrouw 
met een passie voor archeologie, was gefascineerd door de verscheidene 
culturen en de verschillende manieren van leven doorheen de tijd. Ze had 
dan ook een hoop artefacten en verzamelobjecten bij haar thuis liggen. 
Na haar begrafenis schonken mijn ouders echter alle artefacten aan het 
museum waar ze voor werkten.
Het enige wat er overbleef was de rommel op zolder en raad eens wie daar 
alles mocht gaan opruimen omdat het zomer was en die persoon toch niets 
te doen had? Ik natuurlijk. 
En dan mocht ik niet eens rustig alles in de vuilbak gooien, neen. Jasper, 
mijn klein broertje, moest natuurlijk ook mee, want mijn ouders waren te 
druk bezig met werken.
Dus nu zit ik hier, op de stoffige zolder, met mijn overenthousiaste broertje 
die weer eens iets nieuws heeft ontdekt. 

Pandora’s BoxPandora’s Box
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„Emma!” Roept hij ineens. Ik draai mij om en zie Jasper een grote koffer 
openen. Ik wandel naar hem toe en kijk nieuwsgierig mee. De koffer zit vol 
met losse papieren met tekeningen op, gebundelde teksten en dagboeken. Ik 
neem een dagboek vast en open het langzaam om er eens door te bladeren.

„Dit is oma haar onderzoek. Maar deze zijn nooit afgewerkt…” Jasper zucht 
dramatisch en begint al het papier aan de kant te schuiven. Terwijl hij die 
papieren aan de kant schuift, stuit hij op een harde doos die hij voorzichtig 
uit de kist haalt. De doos is gemaakt van donker walnoothout, meesterlijk 
gegraveerd en met bladgoud ingelegd. Het is afgesloten met een oud en 
eigenaardig slot. 
Het lijkt op een codeslot, maar op dit exemplaar zijn de nummers vervangen 
door vreemde, onbekende tekens.

„Huh, hoe krijgen we deze open?” Vraagt mijn broertje. Hij rommelt eens 
met de doos om te horen wat er in zit.

„Pas op! Er zit misschien iets breekbaars in!” Ik neem de doos over van mijn 
broer terwijl hij protesteert. De doos is niet al te zwaar en niets laat ook 
maar iets van de inhoud blijken. „Misschien staat de juiste combinatie op 
een van deze papieren.” Ontmoedigd kijkt mijn broer naar de papieren.

„Maar het zijn er zo véél!’ Hij neemt een hoopje papieren vast en zwaait 
ermee in mijn gezicht. Ik zet de doos voorzichtig aan de kant en neem zelf 
een paar papieren vast.

„Dan kijken we er best snel door want mama en papa zullen snel hier 
zijn.” Mijn broertje zucht eens, maar begint dan toch door alle papieren te 
snuffelen. Ik zit zelf aan een derde bundel als mijn broertje het uitschreeuwt. 

„Emma! Deze brief is voor ons!” Verbaasd kijk ik op. 

„Hoe is dat nu mogelijk?” Ik neem de brief vast en ga zitten op de grond. 
Mijn broertje komt naast mij zitten.
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Liefste Jasper en Emma,

Ik weet dat ik de laatste jaren wat afwezig ben geweest en het spijt me dat ik 
deze laatste momenten niet met jullie heb kunnen delen, maar ik stond op het 
punt een gigantische ontdekking te doen. Hopelijk hebben jullie de houten 
doos, die in deze koffer onder alle papieren zit, gevonden. 
Deze doos zou het hoogtepunt van mijn carrière zijn geweest. 
Mijn onderzoek wees uit dat de inhoud van deze doos zou bewijzen dat alle 
culturen, vanwaar ze ook zijn, gelinkt zijn.
Ik heb de afgelopen tien jaar gezocht naar de artefacten die samen de juiste 
combinatie vormden om de doos te openen maar ben vastgelopen op een dood 
punt.
Mijn zoektocht kwam ten einde door mijn plotse ziekte. Hierdoor viel alles 
waar ik tot dan toe aan heb gewerkt volledig aan diggelen. Het besef van 
verloren tijd die ik met jullie had kunnen doorbrengen brak mijn hart. 
Mijn beste kleinkinderen, ik zou dit graag goedmaken door samen met jullie 
dit mysterie op te lossen. Ik geloof dat iedereen de magische wereld van het 
verleden moet kunnen ontdekken en de verhalen van onze geschiedenis moet 
horen. Nu is dat echter te laat, maar misschien willen jullie verder werken 
waar ik gefaald heb en was al mijn gemiste tijd toch niet voor niets. Misschien 
hebben jullie meer succes met het openen van de doos.

Met veel spijt en vele te late knuffels

Oma Agatha
 

Ik weet niet meer hoeveel dagen we bezig zijn geweest met het doornemen 
van oma’s onderzoek. Om een of andere reden lijkt de klok zelfs wat trager 
te tikken als we bezig zijn. Toch lijken we nog steeds even ver van ons doel: 
het ontcijferen van het slot. 
Sinds de ontdekking van de kist tot nu zijn we papier na papier aan het 
doornemen en zelfs nu hebben we slechts een vaag beeld van de voorwerpen: 
zeven voorwerpen waarvan de tekens matchen met de tekens van het 
codeslot. Als we die in een juiste combinatie plaatsen zou de doos open 
gaan… Wat makkelijker gezegd dan gedaan is. Je kan dus bijvoorbeeld niet 
gewoon een random rapier nemen. Neen! Je hebt die specifieke rapier nodig 
van die persoon die hij gebruikt heeft tijdens zijn derde gevecht van… Je 
snapt mijn punt.
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Uiteindelijk zijn we er dan achter gekomen dat oma al enkele voorwerpen 
had gevonden en in haar persoonlijke collectie had staan. Positief zou je 
zeggen, minder zoekwerk… Ja, dat dachten wij ook. Weet je nog dat mijn 
ouders curatoren in het museum zijn? En dat ze heel oma’s collectie aan 
het museum gedoneerd hadden zodat ze meer objecten hadden voor hun 
nieuwe tentoonstellingen? 
De voorwerpen die we nodig hebben liggen dus achter slot en grendel in het 
museum, niet aan te komen.  

Oma Agatha had ook een goed idee van mogelijke voorwerpen, maar die 
heeft ze nooit gevonden of daar kon ze niet aan geraken. Als zij daar niet aan 
kon raken, hoe verwacht ze dan dat mijn broertje, een kind van 12, en ik er 
wel aan raken? (Neen, Jasper, 18 is geen kind meer, dank u zeer.) 
Dit alles leidt dus naar een geweldige start! Olé!

„Heb je al iets gevonden, Jasper?” Jasper was met zijn computer (die we 
stiekem mee hadden gesmokkeld) verschillende sites aan het afspeuren 
naar iets dat de gouden kopesh van Amon-Ra heet. 

„Ik vind genoeg voorbeelden van ‘gouden kopesh’, maar geen één die lijkt 
op de afbeelding die oma in dit boek getekend heeft.” Zuchtend neem ik er 
maar een nieuw kladschrift bij. 
„Oh wacht! Ik heb een oud pandje gevonden waarin de eigenaars artefacten 
verkopen die ooit opgegraven zijn door schattenjagers en daarna kwijt zijn 
geraakt. Ze sporen die op op veilingen en in privécollecties. Waarom ze die 
niet meteen doorgeven om te laten bestuderen, weet ik niet, maar ja. De 
winkel heet ‘Ancient Echoes’ en het is eigenlijk vrij gemakkelijk te bereiken 
met de bus vanaf thuis.” Ik kijk over zijn schouder mee en noteer het adres. 

„Dat kan inderdaad de moeite zijn om eens te bekijken. Zeker omdat we in 2 
uur heen en terug kunnen zijn om argwaan te vermijden.” 

„Kunnen we dan onderweg ook McDonalds gaan uithalen? Want het is echt 
al eeuwen sinds we dat nog eens gegeten hebben.” Ik geef mijn broer een 
uitgestreken blik, maar ga uiteindelijk akkoord. Misschien kan ik daar even 
ontsnappen van alle geschiedenis.

Natuurlijk niet, ik had het moeten weten. Mijn broertje heeft het eerste 
boek uit het rijtje nog eens meegenomen om opnieuw te lezen (want 
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ik heb deze middag niets anders gedaan hoor) en zit nu half hardop het 
opgravingsverslag te lezen van de site waar oma een vuistbijl gevonden had 
met één van die speciale tekens. Deze vuistbijl werd blijkbaar ontaard in 
de West Tofts regio van Engeland en heeft een mooie schelp ingewerkt in 
het centrum van de bijl. Het was haar eerste ontdekking die een verband 
had met de doos en de reden waarom ze aan dit hele onderzoek uiteindelijk 
heeft aanvaard. 

„Kom, het pandje is hier om de hoek en de tijd tikt. Straks zijn mama en 
papa al thuis.” Jasper schrokt zijn laatste frieten nog snel binnen en staat 
dan gehaast op. 

„Wist je dat oma de doos ‘de doos van Pandora’ noemde, omdat ze hoopte 
dat deze doos het doorslaggevende argument voor haar onderzoek zou zijn? 
En dat iemand oma had aangeboden om haar te helpen en zij het wel vrijwel 
meteen heeft geweigerd? En dat die persoon dat daarna nog drie keer heeft 
gedaan?” Ik kijk lichtjes op. Ik had dat inderdaad gelezen, al had ik toen 
geen aandacht aan gegeven aan die tweede persoon.

„Staat er een naam bij? Of een reden waarom ze dat voorstel weigerde?” Hij 
schudt zijn hoofd.

„Alleen dat ze het als haar doorbraak wilde rekenen en daarom het succes 
alleen wilde delen met haar vaste team.” Ik antwoord niet. Is dit iets wat 
archeologen vaker deden? Om eerlijk te zijn, weet ik daar helemaal niets 
van. Ik had meestal de neiging om niet te luisteren als ze het over haar werk 
had dus ik zou helemaal niet weten of dit normaal was of niet.
Tien minuten later staan we voor het pandje. ‘Ancient Echoes, verzamelaars 
van antiquiteiten sinds 1853.’ Mijn broertje fluit eens.

„Die zijn al lang open!” Vooraleer ik kan antwoorden, loopt hij al naar binnen. 
Zuchtend wandel ik hem achterna. Zodra ik de drempel overschrijd, word ik 
overweldigd door de warme lucht die in het pand leek te hangen. De winkel 
zelf was heel elegant en simplistisch opgericht, maar de rekken stonden 
propvol met kleine snuisterijen en antiquiteiten. Niets leek geordend te zijn. 

„Emma, kijk!” Ik draai mij naar mijn broertje en zie dat hij een klein beeldje 
vast had. Het leek eerlijk gezegd helemaal niet oud, maar eerder als de 
abstracte kunst die tegenwoordig zo populair is. 
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„Fascinerend hé?” Ik draai mij verschrikt om en ga half voor mijn broertje 
staan. Een klein oud vrouwtje, niet groter dan mijn broertje, staat voor 
ons. Haar witte haren waren in een strak dotje gestoken en ze stond half 
leunend op een stok naar ons te grinniken. Haar ogen twinkelen terwijl ze 
ons aankijkt, wachtend op een reactie. 

„Uh, ja?” Antwoord ik half verdwaasd. Ze lacht eens en neemt het beeldje 
van mijn broertje over.

„Mijn zoon heeft dit exemplaar via een veiling in Berlijn in zijn handen 
gekregen. Iemand had op Keros een hoop van deze beeldjes gevonden en 
wilde ze verkopen. We hadden geluk dat wij er ook eentje vast konden 
krijgen, vooraleer een of andere rijke luis ze allemaal te pakken had.” Ze 
sprak gevonden uit alsof dat niet het woord was dat ze wilde gebruiken. Net 
wanneer ik wil vragen naar wat ze daarmee bedoelde, onderbreekt iemand 
anders ons gesprek. 

„Ach kom nou moe, alleen dankzij jouw slimme tips heb ik het beeldje 
kunnen verkrijgen. Zij is het genie in het verwerven van kleine snuisterijen.” 
Haar zoon is ook al niet meer van de jongste. Hij heeft lange bruine haren 
die snel in een soort dot waren samengebonden en een baard. Hij had wel 
exact dezelfde twinkeling in zijn ogen als het oude vrouwtje, alsof er meer 
achter het verhaal zat dat ze aan het vertellen waren. 

„Zijn jullie de eigenaren?” Vraagt Jasper. De vrouw knikt enthousiast.

„Jazeker. Ik ben Theo en dit is mijn moeder Ada.” Zijn moeder slaat hem 
zachtjes met haar stok. 

„Ach, ik snap niet waarom jij je altijd zo voorstelt. Theodorus is een perfect 
respectabele naam.”

„Moe!” De man zucht geërgerd en rolt zijn ogen.

„Is deze winkel al lang van jullie?” Vraag ik voordat ze verder kibbelen. Het 
kibbelen houdt meteen op en ze kijken meteen weer naar mij met diezelfde 
twinkel terug in hun ogen.

„Dat kan je zeggen, ja. Mijn vader was de vorige eigenaar,” zegt Ada. Ze lacht 
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eens met zichzelf voordat ze zich weer naar ons richt. „Maar genoeg, jullie 
zijn hier niet gekomen om over, wat was het... koetjes en kalfjes te praten. 
Waarom zijn jullie twee kinderen hier?” Ze was niet onbeleefd, maar ik had 
het gevoel dat we bijna een grens overschreden hadden. 

„Wij zoeken een paar voorwerpen waar onze oma een tijdje geleden naar 
op zoek was, een paar stukken erfenis die ze per ongeluk was kwijtgeraakt.” 
Jasper en ik waren eerder op het idee gekomen om een geloofwaardig 
excuus te vinden voor onze zoektocht omdat het nogal moeilijk is om naar 
mensen toe te gaan en ze aan te spreken met: ‘Hallo! Wij zijn Jasper en Emma 
Benou en wij zijn opzoek naar een paar eeuwenoude voorwerpen om een 
mysterieuze doos open te maken die al jaren op onze overleden oma haar 
zolder stof aan het verzamelen was. Heeft u toevallig van die voorwerpen 
met deze vreemde tekens erop?’ Ik denk het niet, we zouden nogal vreemd 
aangekeken worden.
„Oh arme vrouw, ik hoop dat ze haar voorwerpen snel terugvindt! Ik kan 
mij het niet voorstellen hoe slecht ze zich moet voelen om haar eigen 
familiegeschiedenis kwijt te spelen.” Ada lijkt echt diepbedroefd om het 
idee alleen al. Haar zoon gaf haar schouder een kneepje terwijl hij naar ons 
kijkt.

„Familie-erfgoed is heel belangrijk voor ons. Wij willen jullie met plezier 
helpen om dat van jullie terug te vinden. Waar zoeken jullie precies naar?” 
Mijn broertje en ik staren een beetje naar elkaar voordat we het vreemde 
paar terug aankijken.

„Dat is het probleem juist. Onze oma is te oud om het zich allemaal precies 
te herinneren, maar we weten wel dat haar familie de vreemde neiging had 
om speciale tekens in hun eigendommen te kerven. Heeft u misschien iets 
met een teken op dat u daarvoor nog nooit gezien had?” Moeder en zoon 
kijken elkaar aan en lijken een heel gesprek te hebben. De zoon staat meteen 
kaarsrecht en loopt door een deur die mij nog niet eerder was opgevallen. 

„Tijdens één van mijn reizen om voorwerpen te verzamelen ben ik op een 
vreemde armband gestoten vol met tekens die ik nog nooit had gezien. De 
kèrel, een visser, had de armband gevonden in één van zijn netten terwijl 
hij uit was op zee. Hij had er zelf niets aan en leek blij dat hij ervan af 
kon geraken,” zegt Ada terwijl haar zoon terug verschijnt en een delicate 
armband tevoorschijn haalt. De armband op zich is vrij simpel: drie gouden 
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banden die samenkomen in een soort rechthoekje met aan één kant een 
groene steen. De drie banden staan echter vol met een hoop vreemde tekens. 
Mijn broer schudt enthousiast mijn arm. „Eén van de twee jade stenen 
die op de armband waren aangebracht is ervan af gevallen ongeveer een 
honderd jaren geleden. Voor de rest is hij echter in een topconditie.” Een 
stuk enthousiaster vraag ik waar de visser die armband gevonden had. „Ach 
meisje, dat is al veertig jaren geleden, dat weet ik allemaal niet meer.” Dat 
is een beetje teleurstellend, maar dit was het meeste bewijs dat mijn broer 
en ik de afgelopen dagen hadden verkregen, dus we kochten de armband. 
Snel na het paar uitgebreid bedankt te hebben, waren we opnieuw op weg 
naar de bus. 

„Vond jij ook niet dat die vrouw sommige woorden zo vreemd uitsprak?” Ik 
haal mijn schouders op en schud mijn hoofd.

„Dat zal vast haar dialect zijn geweest.” Jasper kijkt even terug naar de 
winkel voordat hij me weer bijhaalt. 

„Toch vind ik het vreemd.” Ik grijns.

„Niet iedereen is zo eloquent als onze oma Agatha hé.” Mijn broertje lacht 
eens en laat het vallen. 

Iets later op de bus bestudeer ik het armbandje terwijl mijn broer het verslag 
van oma weer boven haalt. 
„Jammer genoeg staan hier te veel verschillende tekens op. Hoe gaan we 
hiermee in hemelsnaam de juiste combinatie van tekens vinden?” Jasper 
antwoordt niet. Ik rol mijn ogen en begin met het bandje te prutsen. Plots 
merk ik dat je de drie banden apart kan bewegen. 

„Hé, kijk!” Mijn broertje duwt het schrift voor mijn neus en verschrikt laat 
ik het bandje bijna vallen.

„Pas op!” Ik doe het armbandje aan en kijk naar wat mijn broertje enthousiast 
aanduidt. Drie tekens die ook op de armband voorkomen, staan in de zijlijn 
geschreven. 

„Vreemd, hé? Ik vraag mij af wat het betekent. Is dit een deel van de code? 
Of zou het een soort geheimschrift zijn met coördinaten die ons leiden 
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naar de juiste plek? Of…?” Ik stop met luisteren terwijl ik weer naar het 
armbandje kijk. Nieuwsgierig vorm ik de combinatie met de drie bandjes. 
Niets verandert. Natuurlijk niet, wat was ik nu ook aan het denken! Wat zou 
er zelfs kunnen gebeuren? Ik probeer weer te luisteren naar mijn broertje, 
maar ik merk dat hij is stilgevallen en met open mond naar de armband 
staart.

„Wat?” Vraag ik lichtjes geïrriteerd. Hij neemt mijn arm vast en houdt 
de armband voor mijn gezicht. De jade steen gloeit zachtjes. Ik maak een 
verward geluidje en bekijk het wat beter.
Ik schrik wanneer een wit licht ineens mijn ogen verblindt. Ik knijp mijn 
ogen dicht en hoor iemand schreeuwen. Was ik dat? Ik weet het niet meer. 
Het enige dat ik mij voelde was moe. Zo moe.

Emma Benou
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Ram: soms kan het leven echt niet meezitten, dan is het niet 
de bedoeling dat je gaat verstoppen. Na tegenslagen kom je 
er altijd terug bovenop. Ga erop uit, leer nieuwe mensen 
kennen en wie weet zal je geluk opeens terugkeren. Let 
zeker op dat je andere mensen niet meeneemt in je verdriet.

Stier: communicatie is niet jouw sterkste kant, maar dat 
wilt zeggen dat je eens goed voor jezelf moet zorgen. Ga 
vandaag ook even een eindje wandelen of joggen! Dat is 
goed voor jouw lichaam en geest. En als het weer dat niet 
toestaat, doe dan aan wat meditatie.

Tweeling: je zal komende maand interessante personen 
tegenkomen, ook iemand die je in de toekomst vaker zult 
zien. Daarnaast is het misschien ook eens tijd om wat aan 
sport te doen, het studentenleven is niet altijd heel goed 
voor de gezondheid.

Kreeft: na al dat thuis zitten ben je helemaal toe aan sociaal 
contact, maar pas op met de personen rond jou, want niet 
iedereen heeft goede bedoelingen. Je mag jezelf echter niet 
belemmeren om met genoeg mensen af te spreken.

Leeuw: naast studeren is het soms ook goed om er eens op 
uit te gaan. Voor de rest: blijf gefocust en je zal je doel wel 
bereiken, ook met een paar omwegen. Let op: je telefoon 
moet opgeladen zijn. Je kunt een belangrijk telefoontje 
missen.

Maagd: deze maand zal je door heel je omgeving geliefd 
zijn. Iedereen wil je er graag bij hebben. Jij ben voor hun 
hun rots in de branding. Zet dus even je eigen zorgen aan 

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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de kant voor hen en zij zullen dat later ook voor jou doen.

Weegschaal: misschien is het eens tijd om die vrienden 
te bedanken die altijd aan je zijde staan. Zij kunnen het 
complimentje ook gebruiken, want zij gaan later ook je hulp 
nodig hebben en dan moeten ze weten dat je er voor hen 
bent.

Schorpioen: door de start van het academiejaar ben je een 
beetje de chaos zelfe geworden, schorpioen. Gooi dus alles 
wat onnodig is weg en het zal veel orde op zaken stellen. 
Ook is het misschien belangrijk om niet elke opdracht tot 
op de laatste moment te laten liggen.

Boogschutter: laat je hoofd niet zot maken met ideeën die 
waarschijnlijk niet zullen uitkomen, blijf gefocust. Soms 
kan het goed zijn om je hoofd leeg te maken of om er met 
iemand over te praten. Je zal je daardoor beter voelen.

Steenbok: het kan zijn dat je relatie soms wat stroever 
verloopt, maar dat wil niet zeggen dat je de hoop moet 
opgeven. Je vrienden zullen het appreciëren als je meer met 
hen doet. Jou gezelschap doet wonderen.

Waterman: laat je omgeving niet over je heen lopen: je 
hebt ook een mening en die mag gehoord worden! Sluit dus 
ook jezelf niet op kot/thuis af van iedereen. Je bent geliefd 
ookal wordt het niet vaak gezegd.

Vissen: al dat feesten is niet goed voor je, misschien 
is het hoog nodig tijd dat je naar je lessen gaat. Ook een 
alcoholbreak kan wonderen doen voor de lever. Daarnaast 
zijn je ouders wel trots op hetgeen je allemaal al hebt 
bereikt. Ze zien je graag.

De alwetende Vindushi
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VersprekingenVersprekingen

Ferre (3ba): tape mij vast aan de 
tepel boiis.

Jasper (???): als ik zat ben, ben ik 
niet zat.

Jasper (???): duiven zijn bijen, maar 
dan vogels.

Maarten (3ba): een mondmasker is 
eigenlijk een pamper voor uw mond.

Stefano  (3ba) moest aan een soa 
denken en Tom (3ba) moest raden 
aan welke soa Stefano dacht. 
Tom: Planckendael.

Fleur (3ba): jou will ik niet berijden.

Robbe (2ba): ik zeg eerst, voor ik 
denk.

Robbe (2ba), over de capita selecta 
van middeleeuwen: volgen jullie ook 
de ex-visa?

Jens „Stef” (UCLL), tijdens Among 
Us: rood moet dood.

Jens „Stef” (UCLL): ik kan ook nog 
proberen mensen te smokkelen.

Luna (3ba): ik lag om twee uur in 
mijn bed, helemaal nat.

Melissa (3ba): want zowel de worst 
als de saus is droog.

Gretel (2ba): ik zit in de kringcest.

Luna (3ba): ja nu ben ik nat aan ’t 
worden hé, het zat er aan te komen.

Marianne Toonen: die CRAP, steek 
die in je hoofd.

Vincent (3ba): wil jij mijn zak zien?

Robbe (2ba), wijzend naar de ingang 
van parking Ladeuze: is dat de 
ingang van de ondergrondse metro?

Mel (3ba): het is cocktober.

Mel (3ba): we kunnen ook gewoon 
een masturbeersessie doen.

Jens „Stef” (UCLL): wilt ge mijn gat 
zien?

Ferre (3ba): ik heb WC-papier 
opgegeten.
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Tuur (ma): op Bavo rekenen voor 
uw eitjes is niet echt betrouwbaar.

Vincent (3ba): MAMA, ZE VINDEN 
MIJ NIET SEXY GENOEG.

Jens „Stef” (UCLL): ik kan dieper 
gaan, hé.

Professor Speijer: daar weet ik ook 
niets van, da’s veel te moeilijk.

Jasper (???): Bram is toch echt een 
seksgod.

Charlotte (3ba), tegen Vincent 
(3ba): ge hebt nu al een kot samen 
met Ferre, wat is het volgende?
Vincent: batsen.

Mel (3ba): spuit Wouter echt op ons?

Maarten (3ba): ik denk dat het niet 
strak genoeg is.

Professor Poblome: ge moogt in ‘t 
slaap vallen.

Mel (3ba): Mel is gay, Mel is gay en 
da’s oké, maar de volgende is wel 
Robbe.

Maarten (3ba): ik heb te veel haar 
daarvoor.

Het hele presidium: *ontsmet de 
microfoon op eerder suggestieve 
wijze*

Bavo (3ba): ik ben hard.

Vincent (3ba): ‘t is weer oogsttijd 
voor de smegma.

Luna (3ba) tegen Max D. (2ba): 
mogen wij u Maxmisbruiken?

Vincent (3ba): mmmm mannenpap.
Bavo (3ba): mmmm mannenpap op 
mijn broek.

Emma (2ba): we hebben kringcest 
tot de tweede macht gedaan.

Wouter (ouwe zak): maak nog een 
Onlyfans voor het Jezusbeeld, kunt 
ge ook via de cudi verkopen.

Het is weer zover. Je beste maat 
begaat een Freudian slip. Je 
zatte makker verklaart weer zijn 
‘oneindige wijsheid’. Je goede 
vriendin heeft weer iets hilarisch 
dubbelzinnigs gezegd.

Heb jij een Alfaan iets grappigs 
horen zeggen dat zeker in de 
Alfabeltjes moet verschijnen? Laat 
het ons weten door het formulier op 
de Facebookpagina in te vullen, een 
mailtje te sturen naar alfabeltjes@
gmail.com of door een redacteur te 
contacteren.
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In the meme timeIn the meme time
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Het presidium recruteert:Het presidium recruteert:
PR-verantwoordelijkePR-verantwoordelijke

Kan je overweg met Photoshop of Paint? Informeer je je medestudenten 
graag van evenementen en nieuwtjes?

Dan staat de functie PR jou op het lijf geschreven!

Interesse? Stuur een berichtje naar
Luna Fabré (praeses) of Ferre O (vice-praeses)
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De Alfabeltjesredactie zoekt:De Alfabeltjesredactie zoekt:
stagelopersstagelopers

&&
bachelorpaperschrijversbachelorpaperschrijvers

Deel je graag je praktijkwerk met de wereld? Heb je profielfoto’s en 
harrismatrices die iedereen moet zien? Laat het de redactie weten en 
wellicht verschijnt er een stukje over jouw werk in de volgende editie van 

Alfabeltjes!

Neem vrijblijvend contact op met de Alfabeltjes op Facebook, of contacteer 
een redacteur.



Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van de Alfabeltjes, 
mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie aan en wordt een 
gepubliceerd schrijver.


