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Intro

Beste Student(e) en sympathisant

Het tweede semester is op z’n einde gelopen, en dit betekent dat we ook zijn 
aanbeland bij het laatste ledenblad van dit academiejaar. Desalniettemin 
heeft Poutrix toch nog enkele leuke activiteiten weten te organiseren 
waarover je meer kan lezen in dit boekje.

Dat het een uitzonderlijk academiejaar is geweest is een understatement. 
Gelukkig gaan de coronacijfers en de vaccinaties steeds meer de goede 
richting uit en kunnen we beginnen uitkijken naar wat meer vrijheid. 
De opvolging van het bestuur is alvast verzekerd, en hopelijk wordt het 
volgend jaar een jaar boordevol real-life activiteiten, werfbezoeken, een 
échte bouwkundebeurs en een spetterende Poutrix-reis! Benieuwd wie dit 
allemaal in goede banen zal leiden? Kijk dan snel verder in dit ledenblad!

Denk je nu “Wauw, hoe leuk zou het zijn als ik volgend jaar mijn steentje 
kan bijdragen aan de fantastische Poutrix-activiteiten?” en wil je het 
bestuur nog versterken? Aarzel dan niet, want we zijn nog op zoek naar 
twee enthousiaste studenten om het Funterne-team te vervoegen!

We  willen van deze gelegenheid eveneens gebruik maken om onze 
sponsors te bedanken, alsook alle deelnemers aan onze (online) 
activiteiten. Hopelijk hebben ze een leuke verstrooiing kunnen bieden 
tussen al het bureauwerk in. 

Veel succes met het afwerken van de thesissen, het blokken en de examens! 
Vergeet tussendoor niet af en toe te ontspannen, bijvoorbeeld door deel 
te nemen aan onze laatste wedstrijd van dit 
jaar. Kijk snel verder in dit boekje en maak 
kans op een leuke prijs...

Mic drop, Pers out!
Niko en Stef 
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Bouwkundefoutjes
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Het verbinden van houten balken is een kunst...

De teleurstelling bij de 
bouwkundigen was groot 
wanneer ze vernamen dat de 
flyer attractie in Plopsaland 
uiteindelijk toch niet naar 
hun favoriete portlandcement 
wordt vernoemd...

Wanneer de ontwerper het 
commando in AutoCAD niet 
meer wist om het raam te 
roteren...
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Burgiehumor



24 uur van de Discord
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Door corona was het moeilijk om in real-life samen met je 
medestudenten te studeren of projectverslagen te maken. Via de 
Discordserver van Poutrix hadden studenten toch de mogelijkheid om 
elkaar virtueel gezelschap te houden en te steunen. Het is immers altijd 
motiverend om te weten dat je niet de enige bent die urenlang naar het 
scherm van zijn/haar laptop zit te turen om die gemiste lessen in te halen 
of toch maar die deadline te halen!

En wat als jou aanwezigheid in de Discord server niet enkel je 
medestudenten een hart onder de riem kon steken maar tegelijk ook een 
goed doel zou kunnen steunen? Poutrix maakte het samen met enkele 
sponsors mogelijk met de eerste editie van de 24 uur van de Discord! Van 
woensdag 28 april om 9u00 ‘s morgens tot en met donderdag 29 april 
(je raadt het al) exact 24 uur later kon jouw studie-ijver geld in het laatje 
brengen voor het goede doel. Na een poll werd besloten om de opbrengst 
van deze activiteit aan Humasol te schenken. Humasol is een vzw die als 
doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame 
technologie toegankelijk te maken voor iedereen.



24 uur van de Discord
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Hoe ging alles dan concreet in zijn werk? Wel, er werd €1 per uur per 
studerende student verdiend. Het bedrag kon nog goed de hoogte ingaan 
door tussentijdse opdrachten tot een goed einde te brengen. En alsof dit 
alles nog niet genoeg was werd het verdiende bedrag nog eens 
verdubbeld indien gedurende de volledige 24 uur minimum 5 studenten 
hun studie-inzet demonstreerden in de Discord server!

Wie bang was om de 24 uur door te komen kon op beide oren slapen 
moest zeker niet panikeren: vooraf kon je een pakketje ophalen met Red 
Bull en andere snacks om zo alert en wakker te blijven!

Woensdagmorgen om 9 uur was het dan zo ver, de 24 uur werd afgetrapt! 
De eerste opdracht liet niet lang op zich wachten, want om 10 uur 
mochten minstens 6 studenten proberen om samen het logo van 
Visser & Smit Hanab na te tekenen. Zoals je hieronder kan zien waren 
hun tekenskills goed voor de eerste bonus van €100!



24 uur van de Discord
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Om 13u00 was het tijd voor de tweede opdracht. Voor deze 
lunchopdracht moesten minstens 10 mensen de naam van  
Herbosch-Kiere om de beurt luidop zeggen, zonder dat twee mensen dit 
tegelijk deden. Niet zo eenvoudig als je niet onderling kan afspreken, maar 
uiteindelijk werd ook deze tweede opdracht tot een goed einde gebracht.
De volgende extra €100 was binnen!

Voor de opdracht van 16u00 mochten de studenten hun favoriete 
bouwkundig atribuut bovenhalen: de bouwhelm! Indien minstens 5 
personen hun helm decoreerden met het logo van BESIX en die 
gedurende een volledig uur op hadden werd opnieuw €100 extra 
binnengehaald. Zoals je hieronder kunt zien was ook deze opdracht een 
makkie!

De opdracht van 19u00 bestond uit het oplossen van een aantal 
quizvraagjes over de sponsors. Met 6 studenten werden alle vragen 
correct beantwoord, wat betekende dat ook deze opdracht met de daaraan 
gekoppelde extra €100 werd binnengehaald!



24 uur van de Discord
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Omdat je natuurlijk niet constant achter je bureau kan blijven zitten was 
het om 22u00 tijd voor een actieve opdracht. Onder leiding van 
Robbe werd een heuse yogasessie van een kwartiertje georganiseerd. 
Omdat minstens 15 studenten de flexibiliteit van hun lichaam testten 
werd ook hiermee €100 binnengehaald. 

De nachtelijke en dus lastigste uren begonnen aan te breken, maar toch 
bleven we duchtig verderwerken en studeren. Om 04u00 losten enkele 
studenten elkaar af zodat er toch nog een paar uurtjes geslapen kon 
worden. Karlijn en Jarl gingen zelfs de volledige 24 uur aan één stuk 
door, chapeau! Omdat hierdoor steeds minimum 5 studenten aanwezig 
waren was de verdubbeling van het opgehaalde bedrag alvast verzekerd!



24 uur van de Discord
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Om 4u00 werd de voorlaatste opdracht aangekondigd. Voor elke 
sponsor moest minstens één student zijn outfit aanpassen om zo de 
kleuren van de bedrijven te tonen aan de hand van zijn/haar kledij. 
Zoals je op onderstaande foto kan zien waren de kleuren van Her-
bosch-Kiere, BESIX, Viabuild!, NMBS, SBE en Visser & Smit Hanab 
allemaal vertegenwoordigd, wat betekende dat ook met deze opdracht 
€100 extra werd verdiend!

De laatste opdracht van deze 24 uur vond plaats omstreeks 7u00. 
Aangezien het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is nuttigden 
de aanwezige studenten samen hun Aiki noodles uit het snackpakketje. 
Ook deze opdractht bracht opnieuw €100 in het laatje. Met een 
goedgevulde maag waren we alvast gewapend om de laatste 2 uurtjes 
door te zetten en deze activiteit in schoonheid af te ronden!



24 uur van de Discord 24 uur van de Discord
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Om 9u00 kon ten slotte de eindbalans opgemaakt worden. Door al het 
studiewerk, het succesvol volbrengen van de opdrachten en de
aanwezigheid van minimun 5 studenten gedurende het volledige etmaal 
werd een bedrag van maar liefst €2284 opgehaald voor Humasol! 
Daarnaast is er ook een hoop studie-, project- en thesiswerk verzet, 
waardoor we toch wel kunnen spreken van een uiterst productieve 24 
uur. Bedankt aan alle deelnemers en sponsors! 



Spelletje
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Waar, o waar is Jürgen Conings? Niemand die het weet. Hij zou voor het 
laatst gezien zijn tijdens deze optocht. Help jij de politie een handje om 
Jürgen op te sporen tussen deze mensenmassa? 



Spelletje
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Boven, naast of onder elke boom moet een tentje komen te staan. De 
tentjes mogen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. De cijfers naast en 
boven het diagram geven aan hoeveel tenten zich in de betreffende rij of 
kolom bevinden. Kan jij iedereen een plaatsje geven?



Bedankt Sponsors!

14

Bedankt Sponsors!



Bedankt Sponsors!
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Poutrix Awards
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Een aantal weken geleden was het zover: de allereerste uitreiking van de 
Gouden Baksteen. Jullie hebben massaal gestemd op alle genomineerden, 
maar uiteindelijk kon slechts één iemand per categorie de gegeerde 
Gouden Baksteen mee naar huis nemen. Voor wie het gemist heeft, 
worden hier nog eens alle gelukkige winnaars op een rijtje gezet.

Bouwkundige op wie je kan bouwen: Melissa Spitaels
Bouwkundige met twee linkerhanden: Marie Vancanneyt
Staat het beste met enkel een bouwhelm en fluovestje: Robbe Hochepied
Beste Poutrix bestuurslid: Melissa Spitaels
Begeerlijkste Bouwkunde Babe: Eva De Jaeger
Heetste Bouwkunde Boy: Rian Denys
Toekomstige Nobelprijswinnaar: Karlijn Geys
Leukste lolbroek: Thomas Meyers
Sportiefste Bouwkundige: Lukas De Langhe



Poutrix Awards
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Er waren ook categorieën die meer met de richting bouwkunde te 
maken hebben. Zo werd Inland Waterways and Locks als het 
interessantste bouwkundevak gekozen. Het moeilijkste horrorvak 
daarentegen was Berecon I. De prettigste bouwkundeprof werd prof. 
Robby Caspeele, en de Gouden Baksteen voor most awesome assistent 
ging naar Wouter Botte. Proficiat aan alle winnaars! 



Poutrix Awards
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Maar dat is nog niet alles. Ook al is er jammer genoeg al twee jaar geen 
Poutrix Reis meer doorgegaan, werd deze reis toch als favoriete Poutrix 
activiteit gestemd. Verder werd Excel als minst vervelende bouwkundige 
computerprogramma gekozen, en was ieders favoriete bouwwerk zijn 
eigen thesis. Last but not least, of misschien toch wel, werd prof. Roman 
Wan-Wendner en de stilte van de studenten als meest pijnlijke online 
lesmoment verkozen. Probeer volgend jaar toch voor een andere award te 
gaan, prof. Wan-Wendner!



Poutrix Awards
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Voorstelling nieuw bestuur 21-22
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Vervoeg het Funterne-team!

Aangezien het academiejaar bijna voorbij is moest alvast gedacht 
worden aan onze opvolgers voor het bestuur van volgend jaar. Wij 
kunnen jullie dan ook met trots de volgende 23 namen geven van de 
enthousiaste mensen die zich willen engageren om er ook in 2021-2022 
een spetterend jaar van te maken boordevol leuke, ontspannende en 
leerrijke (en hopelijk ook real-life) Poutrix-activiteiten! 

• Voorzitter: Jarl De Meuleneire
• Vice-voorzitter: Margot Del’haye
• Secretaris: Rani Gevaert
• Penning: Lukas De Langhe
• Webmaster: Louise Toye
• PR: Matti Pauwels, Michiel Van Gijzeghem en Thomas Meyers
• Funterne: Camille D’haeyer
• Reis: Merel Stroo en Lien Onderdonck
• Pers: Hannes Wulteputte en Michiel Stevens
• Medewerkers: Eva De Jaeger, Rian Denys, Sam Coppens, Thomas 

Meireman, Senne Op de Beeck, Esther Claeys, Viktor Cromheecke, 
Andreas Boghaert, Robbe Hochepied en Wouter Lenaerts

Poutrix bestuursvergaderingen anno academiejaar 2020-2021



Vervoeg het Funterne-team!
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Het is de oplettende lezer misschien wel opgevallen, maar één persoon 
voor het postje van Funterne is behoorlijk weinig. Dat klopt, we zijn nog 
op zoek naar twee enthousiaste mensen om Camille volgend jaar te 
vervoegen bij het Funterne-team! Zit jij boordevol ideeën om volgend 
academiejaar leuke activiteiten te organiseren? Ben jij de persoon die 
een burgie van achter zijn bureau of uit de auditoria wil lokken en te 
tonen dat er meer is in het leven dan lessen, projecten en studeren? Wil 
je nieuwe mensen leren kennen, je organisatorische skills verder 
ontplooien en gewoon veel plezier maken? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken! 

Interesse of wil je graag nog wat meer info? 
Stuur dan zeker een mailtje naar info@poutrix.be !

Indien dit tekstje je nog niet warm heeft kunnen maken voor een 
Funterne-functie heeft onze winnaar van de Poutrix award voor 
bouwkundige die het beste staat met enkel een bouwhelm en fluovestje 
misschien meer succes?



Lobelle 
Studiebureau 

 
 

www.studiebureaulobelle.be 
 

 
 

Lobelle is een gerenommeerd studiebureau waarbij de focus vooral op 
infrastructuur (wegenis en riolering) ligt. De projecten bevinden zich  dus 
veelal in de openbare sector over gans Vlaanderen. Ook de bijhorende 
openbare architectuur (sportcomplexen, voetbalkantines, scholen etc.) nemen 
we voor  onze rekening.  Het studiebureau bestaat  uit een  stabiele groep 
van vijfentwintig gedreven vakmensen. Ingenieurs, landschapsarchitecten, 
landmeters, architecten, verkeerskundigen, CAD en veiligheidscoördinators 
in vast dienstverband. Voor elke opdracht wordt een nieuw projectteam 
samengesteld. Deze structuur, waarbij de diverse projectteams nauw 
samenwerken, garandeert een complete aanpak en een coördinatie tussen 
vormgevers en techniekers. 

 
De gezonde leeftijdspiramide houdt het team scherp en stimuleert 
voortdurende bijscholing. Voor elk project gaan we op zoek naar de ideale 
combinatie van vooruitstrevende technieken en verantwoorde materialen. 

 

 
 

 

Studiebureau Lobelle

Gistelsteenweg 112 
8490 Varsenare 

050/30.00.30 

Alle  prestaties  worden  in  eigen  bureau  uitgevoerd.  Dat  garandeert  een   info@studiebureau-lobelle.be 
kwaliteitsbewuste uitvoering van elk project.           Personeelsleden  
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+ VACATURES
Op heden is er één openstaande vacature: 
• Ingenieur infrastructuur (ontwerp en opvolging van grote infrastructuurwerken) 
Vacatures kan je terugvinden op de website. Wij staan ook steeds open voor spontane sollicitaties. 
Stageplaatsen zijn ook beschikbaar waarbij men alle diverse aspecten van ons studiebureau kan leren 
kennen. 
 

+ HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan door een mail te sturen naar info@studiebureau-lobelle.be met als bijlage je cv en 
motivatiebrief. Daarna zullen we je contacteren om een afspraak vast te leggen voor een gesprek, waar je 
de kans krijgt om jezelf uitgebreid voor te stellen. Hierbij zullen we de vacature ook verduidelijken en verdere 
mogelijkheden bespreken. 
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Wedstrijd
Heb je nood aan een pauze en wil je tegelijk kans maken op een leuk 
zomerpakketje? Vind in onze woordzoeker de volgende tien woorden 
terug. Je dient enkel horizontaal van links naar rechts te zoeken, en 
verticaal van boven naar onder. Tip: alle antwoorden zijn terug te vinden 
in dit ledenblad!

Alle woorden gevonden? Stuur jou oplossing door naar 
pers@poutrix.be vóór 30 juni! 
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• Gemeente waar de meeste on-campus lessen plaatsvinden.
• Naam van de beste studentenvereniging in Gent.
• 24 uur van de ... (vul de activiteit aan)
• Het goede doel waaraan het opgehaalde bedrag van de activiteit uit 

het vorige puntje is geschonken.
• Wat je kon winnen met de Poutrix Awards.
• Familienaam van de prettigste bouwkundeprof.
• Familienaam van de most awesome assistent.
• Minst vervelende bouwkundige computerprogramma
• Voornaam van de huidige voorzitter (academiejaar 20-21)
• Voornaam van de volgende voorzitter (academiejaar 21-22)



Succes met de blok en de examens!
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Het Poutrix bestuur wenst alle studenten heel veel succes 
toe met de blok, examens en thesisverdedigingen!




