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Om deze feestjesloze Paasperiode toch goed door te komen hebben we
weer voor een aantal interessante artikels gezorgd!
Vorige week hadden we een uitdagend nonogram voorzien en ook deze
week hebben we weer een leuke wedstrijd voor jullie in petto! Neem
daarvoor een kijkje op pagina 9, maar check zeker ook even alle andere
pagina’s, het komt je zeker ten goede.
De winaar van vorige week is... Jarl De Meuleneire! Proficiat, jij krijgt
van ons een cinematicket.
Tot slot wensen we jullie allemaal graag een vrolijk Paasfeest!
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OPLOSSING

Was de nonogram net iets te uitdagend voor jou? Herkende je slechts 9
van de 10 skylines? We zetten graag de antwoorden even op een rijtje (of
beter gezegd, in een kolom).

1. Shangai
2. Sydney
3. Athene
4. Praag
5.Moskou
6. Venetië
7. Istanbul
8. Boedapest
9. Stockholm
10. Jakarta

Momentenlijn

Geraak je zo stilaan
door de leerstof en heb
je nood aan wat extra
oefeningetjes?
Poutrix to the rescue!
Deze week:
symmetrisch
raamwerk.

3

Alternatieve Paasbezigheden

Nu de familiefeestjes niet doorgaan geven we graag enkele tips om je
paasweekend toch wat op te vullen.
- Sokken controleren op gaten
Ben je het ook beu dat die dikke teen telkens komt piepen? Het is nu
het ideale moment om grote kuis te houden in je sokken! En als je heel
enthousiast bent kan je meteen ook het ondergoed eens onder de loep
nemen.
- Onbekende Facebookvrienden verwijderen
Nu we massaal binnen zitten ergeren we ons des te meer aan alle
onnodige Facebookposts. Iets te actieve vijftigers die massaal deelnemen
aan ‘tag’-hypes, of gedeelde accounts die weer eens een familiefoto online
gooien. Het moment is gekomen om je vriendenlijst eens grondig uit te
kuisen.
- Het alfabet vormen op Strava
Ken je de drie straten rond je huis nu wel vanbuiten? Probeer dan eens
het alfabet te vormen de komende 26 dagen! Uitdaging én beweging
verzekerd.
- Kleren op kleur sorteren
Erger jij je ook dood als je je kleerkast opentrekt en alles door elkaar ziet
hangen? Probeer dan je kledingstukken eens op kleur te sorteren. Bonus:
je hebt nadien direct ook weer een leuke Instastory!
- Een goocheltruc leren
Wil je indruk kunnen maken op je familie en vrienden eens deze
quarantaine voorbij is? Met een (geslaagde) goocheltruc word je het
populairste familielid én vragen ze eens niet naar je onbestaande
liefdesleven.
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- Je gewicht benaderen met een wiskundige functie
Altijd al willen weten op welk uur van de dag je het zwaarst bent? Meet
je gewicht elk uur van de dag, verzamel de resultaten in een tabel en
probeer er een functie bij te fitten. Dan heb je meteen een origineel
antwoord klaar als iemand vraagt hoeveel je weegt.
- Grijze haren uittrekken
Heb je ondanks je jonge leeftijd al last van grijze haren én schiet je in
lichte paniek nu alle kapperszaken dicht zijn? Geen probleem, want je
kan die verdomde haren ook uittrekken.
Tip: dit kan je natuurlijk ook toepassen bij de mama!
- Al je toekomstige vakanties oplijsten
Misschien een pijnlijk idee nu de zomervakanties mogelijks ook in het
water vallen, maar het is wel een mogelijkheid om nog eens lekker weg
te dromen. En het biedt ook wat extra motivatie om toch maar op zoek
te gaan naar die eerste job.
- Je huwelijk plannen
De kans dat je op dit moment verloofd bent is miniem, maar dat neemt
niet weg dat je alvast kan beginnen nadenken over welke bloemen je op
de tafels wilt! Indien je op dit moment single bent (we blijven burgies),
kan je wel al fantaseren over hoe je droomvrouw (of man) eruit ziet!
- TikTok famous worden
We vernoemen het opzettelijk als allerlaatste optie, maar wanneer je écht
niets anders meer te doen hebt kan je nog altijd bezwijken aan de hype
van het moment: TikTok!
Zie je er het nut niet meteen van in? Wij ook niet. Daag dan een
vriend(in) uit om om ter snelst TikTok famous te worden!
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De grote Corona-Paasei
observatietest
Met Pasen in aantocht is dit de goede week
om eens een test te doen op de vele soorten
paaseitjes die vandaag de dag op ons
worden losgelaten. Bij deze kwaliteitstest
werden verschillende eitjes vakkundig
getest op kleur, smaak en sociaal draagvlak.
Grote zak gemixt – Makro 6/10
Deze eitjes komen in vele kleuren waarbij je de autist in jezelf naar boven
kan laten komen om ze allemaal te sorteren en dan te kiezen in welke
volgorde je ze op eet. Dit stelt iedere burgie gelukkig toch, niet? Wel,
niet dus, het is duidelijk dat deze manier van sorteren discriminerend is
voor kleurenblinden. Zo bevindt de auteur van dit hoogwaardige artikel,
die om persoonlijke redenen liever anoniem blijft,
zich ook in deze penibele situatie. Je neemt een eitje,
jammer, de vulling bevalt niet zo zeer. Niet getreurd!
Je onthoudt de kleur en de volgende keer kan je deze
smaak vermijden. Niet dus, kleurenblinden worden
telkens weer in de val gelokt die is opgezet door
de kapitalistische op kinderen gerichte marketing
maatschappij. Alle gekheid op een stokje, de meeste
eitjes waren wel lekker en ze hadden ook allemaal
mooi dezelfde afmetingen (3 cm lang en 2 cm dik op
hun breedste punt). Een voorbeeld van een meting op
een groen paaseitje zie je hiernaast. Hierdoor worden
ook de kleurenblinde autisten tevreden gesteld.
Daarom geef ik deze bonte verzameling paaseitjes een welverdiende 6 op
10 voor sfeer en gezelligheid.
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Grote zak gemixt 5 smaken – Milka 6/10
Ook deze eitjes komen in verschillende kleuren en smaken. Echt verbaasd
was de tester hier niet door aangezien het ook soort van aangekondigd
stond op de verpakking. De eitjes hebben een volle smaak en uiterst
objectieve testen hebben uitgewezen dat ze
allemaal lekker zijn. Dit leidt er echter toe
dat er veel van gegeten wordt wat resulteert
in een overvloed aan vuilnis dat op korte
tijd gegenereerd wordt. Daarnaast moeten
er veel uiterst essentiële verplaatsingen
naar de winkel worden gemaakt om de
voorraad tijdig aan te vullen. Gezien de
stress dat dit met zich meebrengt, net
zoals de discussies over wie het laatste
eitje mag eten, krijgen deze eitjes een
ruime 6 voor sfeer en gezelligheid.
Grote zak gem…
Jamaja, zoveel eitjes kan deze tester niet eten
hoor. Eet liever nog wat fruit van bij de lokale
fruithandelaar en blijf gezond zodat je deze zomer
uitgebreid kan showen met je quarantaine-zomerbody. En hier is een foto van een kip.

7

KLEUREN MAAR
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& WIN!

TEL

Ook gemerkt dat er verdacht veel paaseitjes verstopt zitten in deze
editie? Wel, dat is geen toeval!
Deze week kan je opnieuw een cinematicket winnen en het enige dat
je daarvoor hoeft te doen is een korte paaseitjeszoektocht houden. Ga
nauwkeurig elke pagina langs, tel het aantal paaseitjes dat je ziet en stuur
je antwoord voor 16 april naar info@poutrix.be.
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Testimonial

Ward Vanlerberghe
Afstudeerjaar: 2019

Hallo! Mijn naam is Ward Vanlerberghe. Je kent me misschien als de
webmaster bij Poutrix van vorig jaar. Tijdens een werfbezoek, georganiseerd
door Poutrix, leerde ik mijn huidige werkgever, Vandenbussche Bouw
uit Aalter kennen. In 2019 ben ik afgestudeerd als burgerlijk ingenieur
met als major constructieontwerp. Sinds september ben ik aan de slag
bij Vandenbussche Bouw in Aalster als werfleider. Ik koos voor deze
bouwonderneming omwille van de goeie werksfeer en de ondersteuning
die ze bieden voor pas-afgestudeerden.
Mijn eerste uitdaging
Momenteel zit ik op een werf in het
hartje van Gent samen met twee
andere werfleiders. Het gaat om een
renovatieproject voor een hotel met 114
kamers. De werken zijn gestart eind
augustus 2019 en de oplevering is gepland
begin september 2020. De periode van
werken is zeer kort en de planning is
dus uiterst belangrijk. Het is daarom
vaak vechten tegen de tijd om bepaalde
voorbereidingen op tijd af te krijgen,
zodat de werken voort kunnen. Zowel
deze strakke planning als de moeilijke
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Testimonial
bereikbaarheid voor zwaar transport in het centrum van Gent zorgen
ervoor dat elke dag een uitdaging is. Als starter kan dit misschien wat
overweldigend overkomen, maar ik word hierin steeds goed ondersteund
door mijn collega’s. Momenteel help ik vooral bij de werkvoorbereiding
van de werf (wapening voorbereiden, transporten inplannen etc.). Dit
wordt vaak afgewisseld met taken op de werf zelf (metselwerk controleren,
wapening van betonvloeren controleren etc.).
De theorie in de praktijk
Als werfleider gebruik je niet dagelijks expliciet de skills die je tijdens je
opleiding hebt opgedaan. Het gaat immers om een meer variërende job.
Dat wil echter niet zeggen dat je je opleiding zomaar achter je moet laten.
De achtergrond die je krijgt helpt immers enorm om bepaalde problemen
op te lossen of om samen met een externe ingenieur stabiliteit betere/
efficiëntere oplossingen te vinden. Verder is een job als werfleider ook
een sociaal gebeuren: je komt er in contact met architecten, ingenieurs,
bouwvakkers, veiligheidscoördinators etc. De variatie in de job is wat mij
nog steeds het meeste aanspreekt.
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QUIZRONDJE
Vandaag hebben we een een enkele raadsels voor jullie voorzien!
1) Weet je wat de som is van deze
optelling, of met andere woorden
welke cijfers op de plaats van MONEY
moeten staan? We geven mee dat de O
een nul is en dat elke unieke letter, een
uniek cijfer is.
2) Welk beroep heeft deze man
(anagram)?
3) Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet
gebruiken. Hij die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben
we het?
4) Een gigantische watermeloen van 100 kg ligt in de zon. 99% van
het totale gewicht is water. Na een paar uur uit te drogen in de zon is
een deel van het water verdampt, waardoor nu nog 98% van het totale
gewicht water is. Hoeveel water is er verdampt?
5) In welk Engels woord komt het Engels woord voor‘achterwerk’ twee
keer achter elkaar voor?
6) 					7)
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- Voorstelling bestuurspostjes
- Assisteninterview
- Last-minute geschreven artikels
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