
Hey Apollonie rs! 

 
De eerste weken zijn al gepasseerd! Tijdens de eerste week dacht je alleen 

nog maar aan de openingsavond van de Zak, de peter- en meterbattle, die  

oude markt nog eens afschuimen met je favoriete vrienden. De 2de week ga je 

al iets meer naar de les en naarmate het semester vordert, begin je toch aan 

die cursussen denken die je eigenlijk al van het begin in je boekenrek had 

moeten hebben. Bij ons op de cursusdienst kan je het hele semester door  

verschillende cursussen bestellen en komen afhalen op ons secretariaat!  

Maar natuurlijk draait niet alles rond die bergen papier die je tegen de  

examens vanbuiten moet kennen! Wij verkopen uiteraard ook onze  

Apolloongadgets weer: truien, zonnebrillen, codexen (dit is een must!),... Wij 

van de CuDi en andere leden van Flame zullen meermaals per week in het  

secretariaat aanwezig zijn waar je je favoriete merchandise (na bestelling!) 

kan komen afhalen.  

En als je al je materiaal van cursussen tot de Apolloonkledij verzameld hebt, 

dan nodigen we je zeker uit om een pintje met ons te komen drinken in de 

Zak en gezamenlijk te klagen over al die veel te dikke cursussen die wij aan-

bieden in de CuDi!  

Nog wat nuttige info! 

Waar? Het secretariaat waar je je apolloontrui, codex en andere nuttige spul-

len kan kopen en de cursusdienst, waar je je boeken kan kopen – uiteraard –, 

bevinden zich onder alma 3. 

Alle spullen die je daar kan verkrijgen, moet je eerst bestellen via de site: 

http://apolloon.cursusdienst.org/ 

Openingsuren en sluitingsdagen om je spullen af te halen: zie site en zondag-

avondmail Toledo. 

 

We zien jullie snel! 

Groetjes, 

Het Cudi-team 

Line, Fe lice & Klajd 

 

http://apolloon.cursusdienst.org/


Apolloon is één grote hechte groep waarin we niet zonder  

elkaar kunnen. Zo zorgen we er voor dat elke functie overal bij 

betrokken wordt. Logistiek zorgt er dan ook mede voor dat de 

organisatie, de planning en de nodige voorzieningen overal  

aanwezig zijn. Maar zoals jullie misschien nog niet wisten is 

Apolloon soms ook één grote puinhoop na een fantastisch 

feestje in de zak. Hiervoor zijn dan de zeldzame personen die 

helemaal losgaan bij het horen van het begrip ‘netheid’ en ja 

hoor die bestaan! 

Groetjes,  

Lien 



Dag allemaal, 

Ik ben Bram, praeses onthaal van Apolloon. Ik ben  

verantwoordelijk voor het onthaal van de eerste jaars. Als  

jullie vragen hebben over evenementen voor eerste jaars, 

dan kan je altijd bij mij terecht. Deze evenementen zijn  

bijvoorbeeld de introductieweek,  de geslaagde peter– en 

meter namiddag, en nog veel meer. Héél binnenkort  

vertrekken wij natuurlijk ook op eerste bachelorweekend!  

Je kan me bijna elke avond in de zak vinden, en anders kun 

je me bereiken via: onthaal@apolloon.org  

Tot snel!  



Héé Apolloniërs en sympathisanten,  

Na een vakantie boordevol waanzinnige avonturen en 

lekker lui genieten (en hopelijk niet te veel  

herexamens), breekt het nieuwe academiejaar aan. Wat 

betreft cultuur bestaat mijn opzet eruit de klassiekers te 

behouden, gecombineerd met een frisse wind van 

‘workshops’. Deze kleine evenementen zullen steeds op 

beginnersniveau zijn en gericht op de interesses van 

een studentikoos publiek. Op deze manier hoop ik jullie 

te herinneren aan hoedanig breed je cultuur zelf kan  

inkleuren. Tot slot plaats ik nog graag een zoekertje:  

Zoenen,  

Elien 

Medewerkers Kultiklan 

Ben jij een creatief dier, muziekfanaat, 

of op eender welke manier bezig met cultuur, stuur 

me dan een mailtje en join the Kulticlan!” In deze 

werkgroep kan je je ideeën kwijt en bedenken we  

samen nieuwe evenementen. Iedereen is welkom!  

Gezocht 



Liefste studenten, 
 
hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor een nieuw vlammend 
academiejaar! Wij in ieder geval wel, want we hebben al 
vele feestjes en cantussen voor jullie gepland staan de  
komende tijd. Te beginnen met onze Prehistorische Cantus! 
Deze is op 4 oktober en beloofd een cantus te worden die 
in de geschiedenisboeken zal komen te staan. Dan hebben 
we de 'Back To Normal TD' in Musicafe op 6 oktober met 
een geweldige line-up. Maar hier blijft het natuurlijk niet 
bij! Hopelijk kunnen jullie ook niet wachten op alle geweldi-
ge feestjes die gaan komen. :D   
 
Groetjes, 
Feest (Ann-Sophie, Elke, Joris, Karlijn) 



Wij willen Michael Merckx 

van harte feliciteren met zijn 

huwelijk!  

Voor diegenen die hem niet 

kennen: Merckx is een van de 

anciens van Apolloon , die nog 

geregeld een bezoekje brengt 

aan de Zak.   

Proficiat Michael!  

Even een kort intermezzo in dit 

krantje…. 

Weetje: een watertje van de kraan wordt 

in de Zak ook wel eens ’een Merckxske’ 

genoemd. Na (te?) veel biertjes,  bestel-

de hij immers dan ook veel watertjes.  



“Horum omnium fortissimi sunt 

Belgae” 

“Van alle Galliërs zijn de Belgen 

de dappersten”



“Horum omnium fortissimi sunt 

“Van alle Galliërs zijn de Belgen 

de dappersten” 



Asterix drinking game 

Je hoeft geen druïde te zijn om deze drank te kennen; het is de 

schrik van ieder everzwijn, romeinen slaan er voor op de vlucht, 

maar voor onze dappere Galliërs is dit een godendrank. Ik heb 

het over dé befaamde toverdrank van Panoramix uiteraard!  

Durf jij het op te nemen tegen de gevaren die je tegenkomt op 

de romeinse handelsroutes?  

SPEEL het SPEL en ontdek hoe sterk de drank bij jou inwerkt. 

  

Benodigdheden 

 Een dobbelsteen 

 Het spelbord op de pagina’s hiervoor 

 Een toverdrank naar keuze (hierbij kan je heel origineel 

zijn, van zelf gebrouwde drankjes tot een ordinair glas bier. 

Een kleine tip: met heel héte dranken zoals soep bijvoor-

beeld geen advundums proberen)  

 Glazen om deze drank uit te drinken 

 Pionnen volgens het aantal spelers (of kleine papieren 

naamkaartjes bij gebrek aan pionnen) 

 

Spelregels 

De regels zijn heel simpel: je gooit met de dobbelsteen en het 

aantal ogen op de dobbelsteen, verplaats je vooruit. Elke speler 

gooit één maal en geeft de beurt dan door. De speler die eerst 

aan het midden van het spelbord is, wint.  

Er zijn echter enkele gekleurde vakken, 

waarbij je een opdracht moet uitvoeren of 

het mogelijk is dat je enkele stappen achter-

uit moet. Kijk op de volgende pagina voor de 

uitleg bij die vakken.  



START als eerste ronde kun je een algemene race doen; vul het 

glas met toverdrank en drink het om het snelste leeg. De winnaar 

zet om te beginnen al 3 stappen vooruit, de tweede 2, de derde 1 

stap.  

 Tip: voor zij die minder graag een vol glas leeg drinken; spreek 

een bepaald aantal slokken af die jullie om het eerst opdrinken.  

 

5) Een beetje extra kracht nodig? Drink 3 slokken  

7) Feesten kunnen de Galliërs goed! En een feest gaat niet zonder een 

traktatie! Deel 3 slokken uit.  

9) Galliërs houden van de natuur: neem pen en papier en teken een 

bloem zonder je handen te gebruiken. (Vrije keuze of je dit met de pen 

aan je voeten, in je mond, in je oren… doet)  

10) De toverdrank heeft duidelijk effect op jouw snelheid! Gooi nog een 

keer. 

13) Een beetje extra kracht nodig? Drink 1 slok  

16) Tegen het stamhoofd moet je oppassen wat je zegt. Gedurende de 

hele beurt mag je geen ‘ja’ of ‘nee’ meer zeggen. Als je dit wel doet, 

neem je 2 slokken per keer dat je dit uitspreekt.  

19) Romeinen verslagen! Ga drie plaatsen vooruit  

23) Obelix is gulzig. Drink ‘een atje’.  

26) De bard van het gezelschap wil ook z’n zegje doen: verzin een rijm-

pje over een van je medespelers.  

27) Stop! Romeinen gespot. Ga 3 plaatsen terug 

29) Geheimen doen de ronde in het dorp. Verzin iets wat jij al ooit ge-

daan hebt, al wie dit ook al gedaan heeft moet drinken.  

33) Daag een tegenspeler uit; om het snelst een advundum. Wie wint 

mag 3 plaatsen vooruit, wie verliest 3 achteruit 

36) Drink de rest van je glas leeg zonder handen te gebruiken. Lukt dit 

ga een plaats vooruit, lukt dit niet, ga een achteruit. 

40) Sla een beurt over, je bent een everzwijn aan het verorberen.  

 



42) maak een gokje hoeveel de volgende speler zal gooien. Heb je het juist, 

dan mag jij dat aantal stappen vooruit en blijft de volgende persoon gewoon 

staan.  

47) Het bos krioelt van beesten! Boots je lievelingsdier na, de eerste die 

raadt wat je uitbeeldt mag drie stappen vooruit; raadt niemand het binnen 

de minuut dan moet je zelf één stap achteruit  

48) O Jee! De drank is verwisseld met wisseldrank! Dit is een opdracht voor 

iedereen. Spreek vanaf nu de persoon naast je enkel aan met de naam van 

de persoon 2 plaatsen links ernaast. Wie mist, neemt 2 slokken. Dit tot de 

persoon wie op dit vak gekomen is weer aan de beurt is. 

50) Obelix is gulzig. Drink de helft van je glas leeg.  

53) Een vredelievend volk. Geef ieder van je medespelers een  

complimentje 

58) Kracht! is de grootste troef bij de Galliërs. Doe een armworstelwedstrijd-

je met de persoon rechts van je. De verliezer drinkt 5 slokken. 

61) Drink de rest van je glas in zo min mogelijk slokken leeg. Voor elke slok 

die erbij komt, ga je een plaats achteruit. 
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Is professor Filip Boen 

een sudoku-wonder? 

Of krijg jij deze sudoku 

eerder ingevuld?  

 ( i ≠ î*) 

Peter is zijn boeken 

kwijt. Helpen jullie 

hem zijn boeken  

terug te vinden ? 


