


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 lezers

We zijn in een donkere periode 
waarbij ons terrasje in gevaar is 
gekomen, maar geen nood: wij 
zullen Alfabeltjes maken om jullie te 
plezieren.

Deze editie zijn er weer leuke 
artikels, versprekingen, memes... Op 
deze manier houden we nog steeds 
contact met jullie trouwe lezers.

We zullen deze keer wel enkel een 
digitale versie kunnen doen door de 
‘rona maar geen nood voor de rest 
is het nog steeds hetzelfde geliefde 
Alfabeltje!!

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Hier zijn we weer, met neus in het 
redactioneel van een Alfabeltje. 
Hoewel dit normaal altijd een intiem 
moment is tussen lezer en redacteur, 
zit er dit keer toch wat meer afstand 
in.

Noodgedwongen digitaal, maar 
nog steeds Alfabeltje. Hopelijk 
biedt dit digitale documentje toch 
een momentje van vreugd in deze 
moeilijke tijden. Want op jou wacht 
gezelligheid, poëzie, een nieuw 
dieptepunt in Archeogames, een 
praeses die mijn gepatenteerde 
begroeting plagieert, epische memes 
en nog veel meer. Ik wens u oprecht 
plezier toe.

En nog een noot vooraf: volgende 
editie sluiten wij het semester af 
met sfeerbeelden en kerstwensen. 
Let op Facebook om de relevante 
oproepingsberichten niet te missen.

Met een meest vriendelijke groet

Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Teerbeminde vrienden van de archeologische discipline,

Och, wat mis ik jullie allemaal zo. Alhoewel het goed is dat we ons allemaal 
zo verantwoordelijk gedragen en het ultieme studentikoze leven even ‘on 
hold’ staat om de welbekende redenen, blijft het toch extreem moeilijk. Ik 
moet jullie niets vertellen over eenzaamheid, grote werkdruk, de drang 
naar sociaal contact, maar ik kan jullie wel een hart onder de riem steken!

Ik weet dat jullie, stuk voor stuk, jullie uiterste best doen om dit vervelende 
virusje de kop in te drukken. Daarvoor zijn Ferre en ik zo fier op jullie. 
En niet alleen op jullie. Op alle studenten. Het is niet gemakkelijk en toch 
bewijzen we keer op keer hoe veerkrachtig en sterk we zijn.

Aarzel geen seconde om contact op te nemen met mij, of eender wie, op 
moeilijke momenten. Het is niet omdat anderen ook lijden, dat jouw 
kopzorgen minder zijn. Wij staan voor jullie klaar, omdat dat juist ons 
hoofddoel is dit jaar: er voor elkaar zijn. 

En droom. Droom van een mooi tweede semester. Een mooi volgend jaar. 
Want dat komt er jongens! En dat maken we leuk, leuker, leukst! 

Jullie kapoen, 

Luna
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KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is? Wil je 
weten wanneer je digitaal je sociaal leven verden kunt zetten? Kijk 
dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de 
Facebookevenementen van de betrokken activiteit of je Analfabeetje 
dat elke zondag in je mailbox beland.

Feestweek Fakbar Letteren:

Maandag 16 - 19 november: The Imitation Game
    The Hangover Hunt

Dinsdag 17 november:   De Slimste Klant ter Fak Letteren

Woensdag 18 november: Among Us Game Night

Donderdag 19 november: 52 Jaar Fak Letteren B-DAY Dj Set

Overig:

Maandag 23 - 27 november: Battle of the Strava’s
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Ons vader stak vroeger de 
kachel aan vanaf september. 

Hij kwam toen binnen en wreef 
zijn handen eens samen alsog het 
al diep in de winter was.

„’t Is koud.”

Dat zei hij dan tegen ons en hij ging 
naar boven. Hij kwam dan naar 
beneden in een dikke jas met dikke 
schoenen, en die van mij had hij ook 
meegenomen.

„Kom Jeanne,” zei hij, „we gaan hout 
halen.”

En hout gingen we halen. Maar dat 
hout moest altijd nog in kleinere 
stukken gehakt worden. Ons vader 
deed dat zelf, tot ik iets ouder was. 
Toen mocht ik dat ook wel proberen. 
Ik deed dat volgens ons vader heel 
goed, ook al duurde het bij mij altijd 
veel langer en zagen de stukken 
hout er nooit zo goed uit. Apetrots 
was hij altijd.

We maakten dan het vuur aan en 
zaten bij de kachel. Voe had intussen 
koffie en warme choco gemaakt. 
Warme choco met slagroom en 

chocoladeschilfers voor mij en ons 
broer. 

We zaten dan met ons vieren bij 
het vuur. Soms vertelden we veel 
en soms zaten we daar maar. 
Meer hadden we niet nodig op die 
momenten. Maar meestal, meestal 
las ons vader verhalen voor zoals 
enkel hij dat kon.  

Ik en ons broer zaten meteen op 
de rand van onze stoel. Maar ik 
denk dat voe er het meeste van kon 
genieten. Ge zag dat in zijn ogen. Die 
waren zo warm, alsof ’t vuur van de 
kachel daar vandaan kwam, en ik 
heb die nooit weten wegkijken van 
ons vader.

ludic words
Instagram: ludic.words

WarmteWarmte
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Semesterbeelden: een voorproefjeSemesterbeelden: een voorproefje

Traditiegewijs zullen in Alfabeltjes 3 de leukste sfeerfoto’s van het 
semester gepubliceerd worden. Als fotogenieke Alfanen zullen er 

ongetwijfeld prachtfoto’s geproduceerd zijn. Vergeet dus niet om zo 
snel mogelijk jullie mooiste foto’s naar de redactie in te sturen. Als 
voorproefje geeft het praesidium alvast het goede voorbeeld.

Context: tijdens de online teambuilding kreeg het praesidium van Luna de 
opdracht om binnen de vijf minuten deze prachtfoto van Ferre met een 
doodnormale pint na te bootsen. Het resultaat volgt.
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Chanson d’ automne

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Paul Verlaine
Poèmes saturniens, 1866

In de Tweede Wereldoorlog als code gebruikt om de start van Operation Overlord aan te kondigen aan 
het Franse verzet. 
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Voorgoed

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.

Wij stastten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.

Geen trootst valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wie weet is ons vergund pas metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

Jean Pierre Rawie
Geleende tijd, 1999
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Doctor LoveDoctor Love

Voor al je probleempjes op 
Tinder, in de liefde of bij 

het versieren van een prooi staat 
Doctor Love voor je klaar.

Ben al een tijdje single... Waarom?
Vincent

Lieve Vincent, 

heb je ooit al eens gehoord van te 
lief te zijn? Misschien schrikt je 
peperkoeken hartje de vrouwtjes af? 
Ook kan je eens proberen mensen te 
approachen, vrouwen zijn een gekke 
soort, die hebben graag dat dat het 
mannetje om haar handje vraag! 
Maar nou pief poef paf, in 2021 zak 
je je broek opnieuw af! 

Dikke zoen van je kapoen 
DR. LOVE

Ik sta droger dan de Sahara.
MELISGAY

Zeer onwaarschijnlijk, maar ik 
zou het ook niet fijn vinden om 
het stof eerst weg te moeten halen 
als vrouwtje eer we eraan kunnen 
beginnen. Misschien af een toe daar 

eens wassen? 

X’jes 
DR. LOVE

Is het acceptabel om te daten met 
iemand van Historia?

XXSimpdestroyer69420XX

NEEEEE
DR. LOVE

Waar ligt de grens tussen ‘iemand is 
gewoon vriendelijk’ en ‘iemand zit u 
zitten’? Xoxo

Gaatu Niksaan

Iemand je die ziet zitten zal wel 
wat speelse hints geven. Gewoon 
vriendelijk is iedereen, mag ik 
hopen? Vraag iemand mee op date, 
one-on-one. Zegt deze persoon 
„NEE”, dan is het gewoon vriendelijk. 
Bij een „JA” kan het al ietsje verder 
gaan. Denk na met je hoofd en niet 
met voeten, je weet wat wel en niet 
kan.

Zoentje
DR. LOVE
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Hoe kom ik van mijn schaamluizen 
af?

Bavo

Ik denk dat het stadium waarin jij 
zit niet meer zelf behandelbaar is. Ik 
zou eens samen met de mama naar 
de dokter gaan!

Veel succes!
DR. LOVE

Alfa blind dates when?
Aap

Het is niet slim om binnen je eigen 
richting te daten!

Dit is mijn advies
DR. LOVE

Ik ben er vandaag achter gekomen 
dat de liefde van mijn leven anime 
kijkt, terwijl ik dacht dat hij een 
fatsoenlijke jongen was. Wat moet ik 
nu doen?

Minecraftje_69

Je hebt twee opties:
1. je dumpt hem;
2. je stuurt hem naar een Noord-

Koreaans heropvoedingskamp.
De Kim is een goede vriend van mij, 
ik regel dat wel. Nog dingen die je 
hem graag zou willen af- of aanleren? 
Zoals de was doen of stofzuigen?
Groetjes

DR. LOVE

Hoe praat je met vrouwen? Asking 
for a friend.

xXDeeznutsmaster420Xx

Stap 1: doe je mond open. Stap 2: 
vraag haar wat ze die dag gedaan 
heeft. Stap 3: luister drie uur lang 
naar haar gezaag. Voor een vrouw 
moet je niet goed kunnen praten, 
gewoon op het juiste moment ja 
knikken!

Zoentje van je kapoentje x
DR. LOVE

Waarom zijn tinderboys zo stom? 
Geen enkele kan een leuk gesprek 
voeren!

ANONIEM
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Tinderboys hebben een kleine 
piemel. Hierdoor moeten ze 
overcompenseren met stoere 
praatjes. Als klassevolle vrouw denk 
je dan „ja, nee bedankt.” Je kan beter 
ergens anders gaan zoeken! Ik heb 
gehoord van een klein vogeltje dat 
incapabele Babyloners heel vlotte 
jongens zijn. Misschien even de 
interkringenrelaties versterken.

Lekjes
DR. LOVE

Mijn beste interactie op Tinder tot 
nu toe was met een golfbal genaamd 
Barry. Zegt dit meer over mij, of over 
Tinder?

Ja, da’s geheim hé

Dit zegt dat jij een vlotte babbel kan 
houden met eender wie en geen 
oppervlakkige trut bent. Zie dit als 
iets positiefs. Tinder zit namelijk vol 
met sletjes, ik zou voor Barry gaan 
als ik jou was.

DR. LOVE

Ik heb een crush op iemand van Alfa, 
wat moet ik doen???

Ntb

Verhuizen naar Rusland.

Zoentjes
DR. LOVE

Is prof. Van Peer getrouwd?
Sjoeke

Geen idee, ik ben niet zo voor 
de mannen! Ook niet zo voor 
prehistorie. Ik zou eerder voor het 
vrouwelijk schoons gaan bij onze 
proffen.

Vele zoentjes aan de vrouwtjes
DR. LOVE

Binnenkort één jaar getrouwd. Ik heb 
niets van inspiratie om wat te geven 
of te doen voor mijn echtgenoot. 
Welke activiteiten zijn leuk om te 
doen? Origineel cadeau?

Xoxoxo

Een prins Albert doet het altijd wel 
goed, niet alleen voor jou, maar ook 
voor hem! Ook kan een weekendje 
weg wel eens leuk zijn, waar je 
leuke activiteiten zoals kajakken 
of picknicken in het bos kunt doen. 
Ook is een mooi nieuw horloge altijd 
leuk! Kijk eens op Zalando Lounge of 
Vente-Exclusive? Die korting kan je 
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als student wel gebruiken en er zijn 
daar leuke spullen te vinden. Ik koop 
er namelijk ook al mijn accessoires 
op en bespaar vele euro’s. Soms kan 
een daje wellness ook al wonderen 
doen, DR. LOVE LOVES massages.

X
DR. LOVE

Ik had laatst een Tindermatch 
genaamd Merel. Gesprek ging goed, 
ma die had het de hele tijd over ahar 
nonkel Borat ofzoiet. Buh, rare kerel, 
blijkbaar een docu over dieje gast 
gemaakt. Ma goed, dus ik spreek 
af met Merel en blijkt da ne kerel 
te zijn en wa voor ene: ne fucking 
alcholieker. Toffe knul, ma buiten 
zuipen en roken kan em nie veel. 
Hoe vermijd ik losers zoals hem in de 
toekomst? Hij zegt dat hij een fee is, 
ma ik denk dat die gwn nooit nuchter 
is en dus altijd in toverland zit.

NietElliot

Een fakfee, Mereke? Misschien kan 
je zulke omstandigheiden vermijden 
door voor een date deze persoon toe 
te voegen op Facebook of Snapchat? 
Dan kan je direct zien of hij/zij/x 
legit is.

Peace out
DR. LOVE

Ook grote liefdesproblemen?  
Knaagt de eenzaamheid van 
quarantaine? Psychologische steun 
nodig na je laatste Tinderervaring? 
Contacteer dan Doctor Love op de 
Facebookpagina van Meester Liefde 
of je jaargroep door de Google Form 
in te vullen. Wie weet vind je goede 
raad in de volgende editie van 
Alfabeltjes.
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ArcheogamesArcheogames

Doolhof
O neen! Het ondenkbare is gebeurd: 
prof. Van Peer is The Human Past 
4th edition, edited by Scarre verloren 
geraakt in zijn hersenkronkels! kan jij 
hem helpen?
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Print & Play
De Sumerische klassieker is 
terug! Het koningsspel van 
Ur! Verschillende varianten 
van spelregels zijn hier terug 
te vinden: https://www.
mastersofgames.com/rules/
royal-ur-rules.htm

(gok met mate, dobbelstenen niet 
inbegrepen)
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Ram: het is nu toch al wel even gelleden dat je in je geliefde 
fak iets hebt kunnen drinken en je krijgt hier nu duidelijke 
afkickverschijnselen van. Misschien is het tijd om je 
alcoholverslaving te accepteren en drank te gaan halen 
om in je eentje te drinken. Zet deze maand je grenzen wat 
verder: het mag allemaal wat moeilijker zijn, maar er zijn 
nog genoeg avonturen om te beleven.

Stier: op je kot zitten met Netflix de hele dag is geen leven, 
stier. Je hebt ook zoiets als deadlines? Vrienden? Sporten? 
Het wordt tijd dat je je luie kont uit bed haalt en terug wat 
gaat doen met je leven. Ook al is het maar een wandelingetje 
doen met je ene knuffelcontact. Geef je knuffelcontact 
wat meer aandacht, het is voor hem/haar een moeilijkere 
periode en hij/zij heeft je aandacht hard nodig. 

Tweeling: Het is duidelijk wat voor ziekte je hebt (geen 
corona hopelijk): je hebt de winterblues. Die koude dagen is 
niets voor jou, je verlangt nu naar de hete dagen en zwoele 
nachten. Daarnaast heb je iets van iemand nodig en het gaat 
zo gemakkelijk, dat je het plots niet meer vertrouwt. Word 
je nu volledig paranoïde of kijkt die persoon echt zo vies 
naar jou?

Kreeft: kreeft, jij vindt al die nieuwe regels echt the worst. 
Jij wilt het liefst met je vrienden op afstand gewoon plezier 
hebben. Je hebt echt nood aan dat sociaal contact en Zoom 
is maar niets. Maar let op dat je niet te snel afhankelijk 
wordt van je vrienden: die hebben soms wat andere dingen 
aan hun hoofd en hebben jouw melig hoofd niet nodig.

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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Leeuw: je bent zo gedreven dat je over je partner of 
collega’s heen walst. Iedereen moet het zo doen als jij en dat 
is onmogelijk. Geef anderen de ruimte en wees zelf minder 
streng. Dan krijg je net zoveel gedaan, maar dan in een 
leuke sfeer. Werk dat gisteren klaar moest zijn, kan ook wel 
tot morgen wachten. Doe voor de verandering eens jouw 
eigen ding. Laat wat werk liggen, maak een praatje met je 
medestudenten of neem je geliefde mee voor een ritje door 
het platteland of naar een kerk.

Maagd: het is niet de bedoeling dat je na een Cristal (of 2/3) 
en een gesprek naar huis gaat met de hoofdpijn waar jouw 
gesprekspartner al over klaagde (of gewoon een kater). 
Medeleven is fantastisch, maar je mag ook soms eens zeggen 
waar het op staat. Neem wat extra rust. Je hoeft natuurlijk 
niet de hele dag in bed te liggen, maar in dit soort periodes 
is het goed om af en toe alleen te zijn. Zo kun je weer lekker 
bijtanken (met een ander drankje) en kun je er morgen 
weer tegenaan.

Weegschaal: met je analytische benadering ga je het 
deze week niet redden. Er ontstaat een probleem met 
iemand in je omgeving. Je zult deze keer echt iets van 
jezelf bloot moeten geven als je verder wilt komen met dit 
communicatieprobleem. Tip blijf niet vasthouden aan je 
koppigheid soms is het goed om alles wat van een afstandje 
te evalueren.

Schorpioen: jij reageert deze week wel erg boos op je 
omgeving. Dat is niet terecht, want men heeft slechts het 
beste met je voor. Vergeet niet dat je alleen oprechte kritiek 
krijgt van mensen die echt om jou geven. Kritiek geven 
is immers erg moeilijk en je bent een van de moeilijkste 
personen om kritiek aan te geven.

Boogschutter: je bent zeer initiatiefrijk deze week en dat 
wordt overal gewaardeerd. Je hebt bovendien een positieve 
houding en dat is een gouden combinatie. Vooral in je 
privéleven zal je hiervan de komende tijd profiteren. Gun 
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je zelf daarom nu ook wat extra’s. Het vat moet niet altijd 
gespannen staan dus take it easy.

Steenbok: de lessen worden online gegeven dat is voor jou 
top, eindelijk wat rust na alle deze hectische weken. Deze 
‘quarantaine’ zal je wat tijd gunnen om tot rust te komen 
maar vooral om je zo grote achterstand bij te werken. Op 
vlak van liefde zit er komende periode niet zo veel in, het 
spijt me. Hou het maar bij drank, die is er altijd voor je. 

Waterman: in jouw gevoelsleven komen deze week positieve 
veranderingen. Hierdoor stel jij je open en de komende tijd 
aan je bestaande of aan een nieuwe relatie kunnen werken. 
Vooral voor alleenstaanden, die nog of weer zoekende 
zijn, is er goed nieuws. Het is dus goed om wat te kunnen 
reflecteren over je leven en komende relaties.

Vissen: jij reageert deze week uiterst geïrriteerd wanneer 
je ervaart dat anderen grootse plannen met jou hebben. Jij 
had hierin vroegtijdig erkend moeten worden. Dat is wel 
waar, maar het is zonde om daardoor nu die mooie kans 
te verknallen. Je wilt het liefst met je voeten op de grond 
blijven maar dat is best wel moeilijk met alle dromers 
rondom jou. 

De alwetende Vindushi
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VersprekingenVersprekingen

Mel (3ba): ik ben mijn armvoorhuid 
aan het aftrekken.

Mel (3ba) tegen Bob (3ba): waarop 
hebt gij zo veel sausage party 
opgezocht?

Thomas (ma): alle duiven zijn 
spionnen van de overheid.

Mel (3ba): ik ben cock and balls 
kwijt, jongens.

Kevin (2ba): once you go blackstone, 
you never go backstone.

Lieve (ma): mama had u al verleid 
ofwa?

Vincent (3ba): kijk eens hoe dik 
mijn zak is.

Bavo (3ba): zorgt dat ge soms 
mensen wat mannenpap aanbiedt, 
pompen mannen.

Mel (3ba): Melissa, waarom geef 
je Louis spullen? Da’s letterlijk Al 
Qaida wapens geven.

Mel (3ba): 2,99 voor een kind is ni 
veel

Emma (2ba): ik geraak er ni in. 
Waarop Stef (UCLL): harder 
proberen.

Vincent (3ba): ik heb nog worstjes 
thuis als je wilt

Ferre (3ba): weet ge wa rijmt op 
kwartet? 
Waarop Robbe M. (2ba): parlement.

Mereke (knutselaar), op de 
bewering dat machogedrag een 
gevolg is van een klein pietje: ja, dat 
klopt wel een beetje.

Melissa (3ba): ik zie enkel cock.

Mereke (knutselaar): hoe herken je 
een alcoholverslaving?

Robbe VDB (1ba): het probleem is 
dat mijn lichaam daar heel vreemd 
op reageert.

Luna (3ba), wijzend naar Robbe M. 
(2ba): nee, hij is de hoer en ik vieze 
hoer.

Mereke (knutselaar): Babylon? Wat 
kunnen die nu van juist schrijven?
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Robbe M. (2ba): dan kunnen we 
droog boren

Mel (3ba): ja, gemixte ballen zijn ni 
leuk.

Vincent (3ba): oh fuck, ik heb 
alcohol gemorst op mijn bier.

Prof. Van Heesch: maar ik kan 
natuurlijk niet lezen.

Prof. De Meyer, wanneer Klaus 
(3ba) de micro krijgt: hier sie, den 
aap.

Simon (verkorte ba): dat is de beste 
ball da ge ooit ga eten.

Kevin (2ba): ik had de penis niet 
verwacht.

Marianne Toonen: waar zijn die 
handjes?

Melissa (3ba): hoe harder, hoe 
beter.

Mel (3ba): ‘ik ga mijn haarkleur 
veranderen, dat zal mijn depressie 
helpen,’ zei elk blank wijf.

Melissa (3ba): bier is voor alle 
leeftijden.

Stef (UCLL): kennis is kan levens 
redden.

Mel (3ba): als ge uw gsm in de was 

laat steken, kunt ge hem daarna in 
Louis steken.

Ferre (3ba): als ze de bel repareren, 
ga ik op Marie haar bakkes kloppen.

Gijs (3ba): die zat in het geoinsdietiet.

Louis (UCLL): ik ken geen 
nederlands.

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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De Alfabeltjesredactie zoekt:De Alfabeltjesredactie zoekt:
kerstwensenkerstwensen

In deze suboptimale tijden kunnen we ook allemaal wat extra kerstwensen 
gebruiken. Hou de Facebookgroepen in het oog en mis de Google Form niet 
zodat je jouw hartverwarmende wensen met je mede-Alfanen kunt delen in 

Alfabeltjes 3.
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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 word een 
gepubliceerd schrijver.


