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Genre: Komedie, classic
Jaar: 1990
Rang: 4.5/5 sterren
Voor wie: Een klassieker voor iedereen, je kunt hem
als gezin kijken en iedereen zal er van genieten.
Beroemd citaat: “Give this to Kevin... Kevin’s not
here... KEVIN!”

Als Kevin de nacht voor een kerstreis met het gezin
naar Parijs doordraait, laat zijn moeder hem op zolder
slapen. Hij is een arrogant kind dat het haat dat hij
een grote familie heeft die hem pest. Nadat zijn
familie zonder hem naar het vliegveld is vertrokken, 
wordt hij wakker in een leeg huis en gaat hij ervan 
uit dat zijn wens om geen familie te hebben is 
uitgekomen. Maar zijn opwinding bederft wanneer 
hij beseft dat twee oplichters van plan zijn om zijn 
huis te beroven en dat hij in zijn eentje het ouderlijk 
huis moet beschermen.

Met al die Covid onzin en binnenkort examens, is het nodig om al je verantwoordelijkheden eens te negeren en je gezelligste 
kerstpyjama aan te trekken, met een lekker warme chocolademelk, en lekker tegen elkaar aan te kruipen in bed om een cheesy 
kerstfilm te kijken. Deze kleine gids zal je helpen beslissen welke film je gaat kijken, afhankelijk van met wie je bent en stemming 
welke stemming je hebt. Veel plezier en vrolijk kerstfeest!

Home Alone

Genre: Horror
Jaar: 2015
Cijfer: 3/5 sterren
Voor wie: Het is een enge en griezelige film maar er 
zitten wel een paar noemenswaardige boodschappen 
in dus hij zou geschikt zijn voor 13 jaar en ouder. 
Beroemd citaat: “I haven’t had a hangover like 
this since the Pope died.”

Hoewel de feestdagen de meest magische tijd van 
het jaar zijn, waarschuwt de oude Europese  folklore 
voor Krampus, een gehoornd beest dat stoute 
kinderen straft tijdens de kerstdagen.  Wanneer een 
disfunctionele familie ervoor zorgt dat de jonge Max 
zijn feestvreugde verliest, ontketent dit de wraak 
van de angstaanjagende demon. Terwijl Krampus 
het huis van de Engel belegert, moet de familie de 
handen in elkaar slaan om elkaar te redden van het 
monster. 

Krampus

Margaux’s Christmas Movie Guide 
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Genre: Romantiek, komedie
Jaar: 2003
cijfer: 4.5/5
Voor wie: Voor iedereen die van liefde en cliché 
romantische  films houdt. Je zult lachen en huilen 
tegelijk! Extra aanbevolen voor koppels!
Beroemd citaat: “To me, you are perfect”

Negen met elkaar verweven verhalen onderzoeken 
de complexiteit van die ene emotie die ons allemaal 
verbindt: liefde. Onder de personages zijn David, de 
knappe pas verkozen Britse premier die valt voor 
een jonge stafmedewerker, Sarah, een grafisch 
ontwerpster wier toewijding aan haar geesteszieke 
broer haar liefdesleven bemoeilijkt, en Harry, 
een getrouwde man die wordt verleid door zijn 
aantrekkelijke nieuwe secretaresse.

Love Actually

Genre: Komedie, Romantiek
Jaar: 2006
cijfer: 3.5/5
Voor wie: Nogmaals, voor iedereen die van liefde en 
cliché romance films houdt maar dan met een twist! 
Extra aanbevolen voor koppels!
Beroemd citaat: “If you were a melody... I used 
only the good notes.”

Gedumpt en depressief gaat de uit Engeland 
afkomstige Iris ermee akkoord om van huis te ruilen 
met de eveneens ongelukkig verliefde Californische 
Amanda voor een broodnodige break. Iris bevindt 
zich in een vorstelijk Hollywood landhuis terwijl 
Amanda door de straten van een pittoresk Engels 
dorpje laveert. Al snel lopen beide verliefde dames 
de plaatselijke jongens tegen het lijf die perfect zijn 
voor een romantisch opkikkertje.

The Holiday
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Genre: Komedie, misdaad
Jaar: 2005
Cijfer: 3.5/5
Voor wie: Dit is geen familiefilm want er is veel naakt 
en grafisch geweld. Het is aanbevolen voor 17 jaar 
en ouder die een fan zijn van donkere komedie en 
avontuur.
Beroemd citaat: “Go. Sleep badly. Any 
questions, hesitate to call.”

Nadat hij voor een acteur wordt aangezien, wordt 
een dief naar Hollywood gestuurd om onder een 
privédetective te trainen voor een potentiële filmrol, 
maar het duo wordt samen met een worstelende 
actrice in een moordmysterie gegooid.

Kiss Kiss Bang Bang

Genre: Animatie, Fantasie
Jaar: 1993
Rang: 5/5
Voor wie: Een klassieke familie kerstfilm
Beroemd citaat: “There’s children throwing 
snowballs, instead of throwing heads. They’re busy 
building toys, and absolutely no one’s dead!”

De film volgt de tegenslagen van Jack Skellington, 
de geliefde pompoenkoning van Halloweenstad, die 
zich verveelt met zijn jaarlijkse routine om mensen 
in de “echte wereld” bang te maken. Wanneer 
Jack per ongeluk in de kerststad terechtkomt, met 
zijn felle kleuren en warme geesten, krijgt hij een 
nieuwe kijk op het leven. Hij beraamt een plan om 
Kerstmis onder zijn controle te brengen door de 
Kerstman te ontvoeren en zijn rol over te nemen. 
Maar Jack ontdekt al snel dat zelfs de beste plannen 
van muizen en skeletten ernstig verkeerd kunnen 
aflopen.

The Nightmare
Before Christmas
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Kiss Kiss Bang Bang
Genre: Horror, komedie, fantasie
Jaar: 1984
Rang: 5/5
Voor wie: Deze film is oorspronkelijk gericht op 
kinderen, maar pas op, want er zijn heel wat enge 
scènes die een kind jonger dan 10 jaar kunnen 
traumatiseren (geloof me, ik spreek uit ervaring). Als 
volwassene is deze film nog steeds leuk en enigszins 
eng. Het is tenslotte nog steeds een klassieker, dus 
ik raad hem zeker aan voor iedereen ouder dan 10! 
Beroemd citaat: “First of all, keep him out of the light, 
he hates bright light, especially sunlight, it’ll kill him. 
Second, don’t give him any water, not even to drink. 
But the most important rule, the rule you can never 
forget, no matter how much he cries, no matter how 
much he begs, never feed him after midnight.” 

Een verkoper van gadgets is op zoek naar een 
speciaal cadeau voor zijn zoon en vindt er een in 
een winkel in Chinatown. De winkelier aarzelt om 
hem de ‘mogwai’ te verkopen, maar verkoopt hem 
met de waarschuwing hem nooit bloot te stellen 
aan fel licht, water, of hem na middernacht eten 
te geven. Dit alles gebeurt, en het resultaat is een 
bende gremlins die besluiten de stad op kerstavond 
te verwoesten.

Gremlins

Genre: Fantasie, romantiek
Jaar: 1990
Cijfer: 4/5
Voor wie: PG-13 omdat er seksualiteit en geweld 
in de film zit, maar de thema’s van de film, zoals 
zelfontdekking en isolement, zijn ook interessant 
voor tieners. Extra aanbevolen voor koppels! 
Beroemde quote: 
Kim: “Hold me.”
Edward: “I can’t.”

Een wetenschapper bouwt een bewegend 
menselijk wezen -- de zachtaardige Edward. De 
wetenschapper sterft echter voordat hij Edward in 
elkaar kan zetten, waardoor de jongeman er grillig 
uitziet, geaccentueerd door de schaarbladen die hij 
in plaats van handen heeft. De liefhebbende Peg 
ontdekt Edward en neemt hem mee naar huis, waar 
hij verliefd wordt op Pegs tienerdochter. Maar 
ondanks zijn vriendelijkheid en artistieke talent, 
maken Edwards handen hem tot een verschoppeling.

Edward Scissorhands
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Genre: Animatie, avontuur en komedie
Jaar: 2004
Cijfer: 4.5/5
Voor wie: Iedereen die houdt van de magie van 
Kerstmis, de onschuld van geloven, en films met 
veel diepere en verborgen boodschappen.
Beroemd citaat: “Seeing is believing, but sometimes 
the most real things in the world are the things we 
can’t see.”

Wanneer een sceptisch jongetje een buitengewone 
treinreis naar de Noordpool maakt, begint hij aan 
een reis van zelfontdekking die hem laat zien dat het 
wonder van het leven nooit vervaagt voor degenen 
die geloven.

Polar Express

Genre: Actie, thriller
Jaar: 1988
Cijfer: 4.5/5
Voor wie: Aanbevolen voor volwassenen die van 
heroïsche en gewelddadige films houden.
Beroemd citaat: “I am an exceptional thief, Mrs. 
McClane. And since I’m moving up to kidnapping, 
you should be more polite”

De New Yorkse politieman John McClane bezoekt op 
kerstavond zijn vervreemde vrouw en twee dochters. 
Hij vergezelt haar op een feest in het hoofdkwartier 
van het Japanse bedrijf waar ze voor werkt. Maar de 
festiviteiten worden onderbroken door een groep 
terroristen die de exclusieve hoogbouw, en iedereen 
die zich daarin bevindt, overnemen. Al snel realiseert 
McClane zich dat er niemand is om de gijzelaars te 
redden -- behalve hij.

Die Hard
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Die Hard

Genre: Animatie, avontuur en komedie
Jaar: 2009
Rang: 4/10
Voor wie: Een film voor elke leeftijd. Volwassenen 
zouden echter diepere boodschappen in het verhaal 
van Scrooge kunnen begrijpen, zoals hebzucht, 
vergeving en lastige concepten van tijd. Een leuke 
film die je ook aan het denken zal zetten.
Beroemd citaat: 
“You will be haunted by three spirits.”
Scrooge: “I’d rather not.”

Vrek Ebenezer Scrooge wordt op kerstavond gewekt 
door geesten die hem zijn eigen miserabele bestaan 
onthullen, welke kansen hij in zijn jeugd heeft 
verprutst, zijn huidige wreedheden, en het nare lot 
dat hem wacht als hij zijn leven niet betert. Scrooge 
wordt geconfronteerd met zijn eigen verhaal van 
groeiende bitterheid en gemeenheid en moet 
beslissen wat zijn eigen toekomst zal inhouden: 
dood of verlossing.

A Christmas Carol

Genre: Komedie, fantasie
Jaar: 2000
Rang: 3/5
Voor wie: Een film die je eraan herinnert dat Kerstmis 
meer is dan alleen cadeautjes en eten, maar dat het 
inderdaad allemaal om de kerstgedachte draait. Een 
film die voor elke leeftijd aan te raden is.
Beroemd citaat: “MAX HELP ME, I’M FEELING”

De teruggetrokken groene Grinch besluit Kerstmis 
te verpesten voor de vrolijke inwoners van Whoville. 
Met tegenzin vergezeld door zijn ongelukkige 
hond Max, komt de Grinch van zijn bergtop en 
sluipt de stad in om alles wat met de feestdagen te 
maken heeft van de Whos af te pakken. De bittere 
brombeer vindt echter een kink in de kabel van zijn 
plannen wanneer hij de aandoenlijke Cindy Lou 
Who tegenkomt.

Dr. Seuss’ How the
Grinch Stole Christmas

11
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SKITRIPSKITRIPSKITRIP
In de lesvrije week gaat Industria skiën! Deze 

geweldige activiteit hebben we enorm gemist na 
een lange periode waarin dit niet mogelijk was. 

Dit jaar trekken we naar St. François Longschamp 
en met zijn 165km aan adembenemende skipistes, 
wordt dit gebied ons nieuwe thuisoord voor een 
weekje. Het skiteam kijkt er alvast enorm naar uit 
om jullie de beste skitrip ooit te bezorgen!

Vrijdagavond 4 februari is het eindelijk zover 
en vertrekken we naar de Franse Alpen. Vanaf dan 
kunnen jullie de veel te lange examenperiode achter 
jullie laten en genieten van een onvergetelijke tijd. 
Maar hoe ziet zo’n week er nu exact uit? Allereerst, 
uit 165km aan pistes die geschikt zijn voor zowel 
meer als minder ervaren skiërs en snowboarders. 
Uiteraard is skiën niet het enige waarvoor we naar 
de Alpen afdalen. Na een dag op de pistes te hebben 
gestaan, is het hoog tijd voor een welverdiende 
après-ski! Daarnaast heeft het skiteam natuurlijk nog 
wat in petto voor de 
deelnemers. Doorheen 
de week organiseren 
we nog andere 
nevenactiviteiten zoals 
jenever rodelen, een 
gezellige cantus en 
een big air. Wat zeker 
niet te vergeten valt, 
is dat we naast al deze 
activiteiten maar al te 
graag langskomen met 
gratis drank! 
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• Welke richting: Elektromechanica
• Welke van de twee: Skiën / Snowboarden
• Favoriete piste: Zwart / Off-piste
• Het beste aan een skitrip: de eerste frisse pint 

na een dag gas geven op de piste of fun park
• Beste après-ski lied: ik moet zuipeeennn

BjornBjornBjorn

• Welke richting: Elektromechanica
• Welke van de twee: Skiën / Snowboarden
• Favoriete piste: Rood
• Het beste aan een skitrip: Uw skibotten uitdoen 

na een lange dag skiën.
• Beste après-ski lied: Take me home (country 

roads)

JochenJochenJochen

• Welke richting: Elektromechanica
• Welke van de twee: Skiën
• Favoriete piste: Rood
• Het beste aan een skitrip: Er bestaat niets beter 

dan carven op een verse piste.
• Beste après-ski lied: Anton aus Tirol

WoutWoutWout

• Welke richting: Chemie
• Welke van de twee: Skiën
• Favoriete piste:  Off-piste
• Het beste aan een skitrip: Het mooie uitzicht 

van de besneeuwde bergen en de leuke tijd met 
je vrienden in de après-ski uiteraard.

• Beste après-ski lied: Sweet Caroline

YarneYarneYarne

Maak kennis met het skiteam!
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We hebben 5 teams: een basketbalteam, een 
volleybalteam, een veldvoetbalteam en 2 
zaalvoetbalteams.

Industria organiseert ook trainingen om onze 
kansen op winst tegen de andere faculteiten te 
vergroten. Het doel van de trainingen is om je 
techniek en communicatie 
binnen het team te verbeteren. 
De trainingen worden voor elk 
team georganiseerd door de 
teamverantwoordelijke. 

IFBIFBIFB

De IFB staat voor “Interfacultaire Beker”. 
Het is een sporttoernooi tussen 
verschillende faculteiten in Leuven. Het 
toernooi begint in november en duurt tot 
maart. Elke ploeg start in de poulefase. 

In deze fase worden alle teams per 4 verdeeld in 
een poule. Het doel is om zoveel mogelijk punten 
te verzamelen.  Voor elke overwinning verdient het 
team 3 punten en bij een gelijkspel verdienenbeide 
teams 1 punt. Uiteindelijk gaat het team, uit elke 
poule, met het meeste aantal punten door naar de 
finale.

De Teams

De IFB is een uitstekende gelegenheid om te 
sporten, nieuwe mensen te ontmoeten en de andere 
faculteiten te laten zien hoe goed wij, industrieel 
ingenieurs, zijn!

Dus als u geïnteresseerd bent om voor een team te 
spelen, kunt u op Facebook gaan en eerst Industria’s 
sportaccount volgen: Industria Sport.  Ten tweede 
volg je de Facebook-pagina van de respectievelijke 
sport: IFB + de sport+ 2021-2022. Bijvoorbeeld, 
voor zaalvoetbal vrouwen: IFB-zaalvoetbal 
vrouwen (futsal vrouwen) 2021-2022. Aangezien 
de inschrijvingen een paar weken geleden al 
gebeurd zijn, stuur je best een bericht naar de 
verantwoordelijke van het team om toegevoegd te 
worden aan de lijst.

Als je vragen hebt, mail dan gerust naar Sport 
Industria op sport@industria.be 

Of je nu in het team zit of een supporter bent, we 
hopen je te zien op de volgende wedstrijden!!!!

Deelnemen
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Overzicht wedstrijden
Tot op heden zijn er al enkele wedstrijden gespeeld; een overzicht van de wedstrijden is te zien in de tabel hieronder:

Supporters zijn altijd welkom om de spelers te komen aanmoedigen.
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Na twee jaar wachten kan dat galakleed of 
kostuum weer van onder het stof worden 
gehaald want dit jaar zal het Galabal der 

Industrieel Ingenieurs doorgaanop 4 maart.  De 
ervaren Groep T’er weet al langer dan vandaag 
dat dit een niet te missen evenement is. Voor de 
studenten die de kans nog niet hebben gehad om 
naar het Galabal te gaan zullen wij hen nu van alle 
nodige informatie voorzien. 

Op vrijdagavond 4 maart zal Groep T volledig zijn 
omgetoverd in een prachtig decor en kan je komen 
genieten van daverende optredens in het atrium. 
Om je al een ideetje te geven wat je kan verwachten 
hebben we enkele foto’s toegevoegd van vorige 
edities. 

Wil jij deze unieke avond nog een stukje decadenter 
beleven? Dan kan je mee aan tafel schuiven om te 
genieten van het verrukkelijke gala diner.  Aangezien 
we drie menu’s voorzien: vlees-, vis- of vegetarisch 
menu zit iedereen zijn favoriete keuze er zeker 
tussen! 

Wat kan je verwachten?

Momenteel is Industria hard achter de schermen 
aan het werken om te zorgen dat deze editie 
onvergetelijk zal zijn. Na de lesvrijeweek verschijnt 
alle nodige informatie over hoe je aan een ticket 
voor het Galabal kan komen. Hou dus zeker onze 
sociale media in de gaten!

Wat moet je doen om erbij te 
zijn?

Galabal
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Om de 2 jaar vormen ingenieursstudenten van alle faculteiten een team 
om de ultieme zonnewagen vanaf nul te bouwen. Gedurende 15 
maanden werken ze er rigoureus aan, waarvan 12 maanden voor 

het bouwen en ontwerpen en 3 voor het testen. Daarna moet de auto 
klaar zijn om te presteren! De World Solar Challenge vindt plaats in 
Australië en houdt in dat 3000 km van noord naar zuid-Australië 
wordt afgelegd. Gewoonlijk doen er zo’n 50 teams aan mee, het 
Agoria Solar Team won de laatste editie en werd daarmee 
wereldkampioen. Afgelopen zomer werd de wedstrijd echter 
afgelast vanwege de pandemie. In plaats daarvan vond het 
team een nieuwe wedstrijd om aan deel te nemen, en wel 
in Marokko. Deze keer is de race 2500 km lang en omvat 

De zonnewagen doorkruist vele steden en dorpen die 
vroeger op de hoogte moesten worden gebracht om 
problemen te vermijden, iets waarover men zich in 
Australië geen zorgen hoefde te maken.

Het parcours door Marokko

hij 5 etappes van elk ongeveer 500 km. Uniek aan de Solar Challenge in Marokko zijn de vele beklimmingen en 
heuvels die een extra uitdaging vormden, aangezien de route langs het Atlasgebergte liep. Elke etappe duurt 
ongeveer ~ uur, en daarna repareert het team de zonnewagen en herbekijkt de rijstrategie voor de volgende 
dag. Het Belgische team won de eerste en de laatste etappe, maar eindigde uiteindelijk op de tweede plaats. 
Het Solar Team uit Twente (Nederland) nam de trofee mee naar huis.

T MAGAZINE INDUSTRIA
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Solar Team Agoria



Elk jaar in januari vindt de aanwerving van het 
Solarteam plaats. Om te joinen, moet je ten eerste 
een bachelordiploma in een ingenieursopleiding 
hebben (engineering technology, engineering 
science or business engineering). Ten tweede moet 
je aantonen dat je gemotiveerd bent. Deelname 
aan het Solar-energieteam vereist toewijding en 
inzet, want er moeten lange werkdagen worden 
gemaakt, en natuurlijk moet je gepassioneerd zijn 
over het project. Cijfers spelen niet zo’n grote rol 
als de eerder genoemde factoren, maar rekruten 
moeten wel enigszins degelijke cijfers hebben. 
Elke kandidaat krijgt de kans om zich te bewijzen. 
Nieuwe rekruten zullen de meeste dingen die ze 

Het team bestaat uit drie afdelingen: mechanica, 
energie en marketing. De mechanica-afdeling was 
verantwoordelijk voor de vorm van de zonne-auto, 
door hem zo aerodynamisch mogelijk te maken met 
behulp van duizenden simulaties. Zij zorgen ook 
voor de ophanging en de stuurinrichting en zorgen 
ervoor dat alles sterk en licht kan worden uitgevoerd. 
Dan is er nog de energieafdeling; zij zorgen ervoor 
dat de zonnepanelen in orde zijn, de batterij van 
de zonnewagen en de zelfgebouwde elektromotor 
en zorgen voor alle laagspanningselektronica 
(dashboard, communicatie, lichten, aansluitingen...). 
De taak van de marketing afdeling draait meestal 
om financiering, publiciteit en sponsoring.

moeten weten 
leren, dus maak je 
geen zorgen als je 
denkt dat je niet 
hebt wat nodig is. 
Meer informatie 
over de volgende 
aanwerving is te 
vinden op 

www.solarteam.be/
recruitment.

Hoe Kun Je Joinen? De Teamstructuur
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Het meest interessante aspect van dit artikel is waarschijnlijk de auto: het ding dat bijna 2 jaar werk, 
denkwerk, inspanning en zweet heeft gekost. De auto maakt gebruik van koolstof als belangrijkste 
component, waardoor hij licht en duurzaam is. De vorm is ook iets dat zorgvuldig moet worden gekozen 
omdat er veel factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden, zoals gewicht, aerodynamica, 
zonne-energie en mechanische efficiëntie. Elk subteam (aerodynamica, structuur, mechanica, energie) 
heeft zijn eigen criteria waaraan moet worden voldaan, ten dat maakt het kiezen van het uiteindelijke 
ontwerp moeilijk. Voor de race in Marokko koos het team voor een kogelontwerp met slechts drie 
wielen, om de luchtweerstand te verminderen en zo het stroomverbruik te minimaliseren. Ook andere 
aspecten van de auto zijn zwaar onderzocht; met name het zonnepaneel, de accu en de motor. De 
auto heeft een topsnelheid van 150 km/u, weegt 170 kg en heeft een motorrendement van 98% 
(motor vanaf nul gebouwd). Het zonnepaneel heeft een oppervlakte van 4 m2, en de batterij heeft een 
autonomie van 700 kilometer.

De Auto

20
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Chinees Nieuwjaar is het belangrijkste 
Chinese festival dat het begin 
van een nieuw jaar viert op de 

traditionele Chinese kalender. Het festival 
wordt gewoonlijk het Lentefeest genoemd 
en was een tijd om zowel godheden als 
voorouders te eren. Binnen China lopen de 
lokale gewoonten en tradities rond nieuwjaar 
sterk uiteen, de avond voor de Chinese 
Nieuwjaarsdag wordt vaak beschouwd 
als een gelegenheid voor Chinese families 
om bijeen te komen voor het jaarlijkse 
reüniediner.

Chinees Nieuwjaar 2022 valt op dinsdag 1 
februari 2022. Het dierenteken voor dit jaar 
is de Tijger. De viering van Chinees Nieuwjaar 
duurt steeds 16 dagen, van Chinese 
Nieuwjaarsavond tot het Lantaarnfeest, in 
2022 is dat van 31 januari tot 15 februari. 
De belangrijkste data van het Chinese Maan 
Nieuwjaar 2022 zijn deze drie dagen:

• Oudejaarsavond op 31 januari 2022

• Nieuwjaarsdag op 1 februari 2022

• Het Lantaarnfeest op 15 februari 2022

Rat:

 Geboortejaren: 2020, 
2008, 1996, 1984, 
1972, 1960, 1948, 
1936, 1924

 Het jaar van de watertijger zal voor 
jou een jaar van transformatie zijn. 
Een beetje turbulentie kan worden 
verwacht in het professionele 
leven. Zakenreizen zullen u dit jaar 
grote winsten opleveren. Geef niet 
te veel uit en houd uw financiën 
onder controle. Volgens de Chinese 
horoscoop zal dit jaar gunstig zijn 
voor getrouwde stellen en geliefden.

Os:

Ge b o o r t e j a re n : 
2021, 2009, 1997, 
1985, 1973, 1961, 
1949, 1937, 1925

Dit jaar zal gunstig zijn voor de 
zakenlieden en geliefden van 
deze mensen. De uitgaven zullen 
vlot verlopen, en u zult goede 
investeringen doen. U wordt 
geadviseerd om op uw gezondheid 
te letten, anders kan dit op de lange 
termijn tot ernstige problemen leiden. 
Neem een pauze van uw hectische 
werkschema om naar een rustige en 
stille plek te gaan met uw dierbaren.

Chinees

 Nieuwjaar
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Konijn:

Geboortejaar: 2023, 
2011, 1999, 1987, 
1975, 1963, 1951, 

1939, 1927

Het jaar van de watertijger 
belooft een jaar van positieve 
veranderingen. Uw zaken zullen 
stabiel zijn, en de financiën 
zullen het hele jaar door vlot 
stromen. Dit jaar is gunstig voor 
nieuwe liefde en relaties. U 
wordt echter geadviseerd om 
te bezuinigen en niet teveel 
uit te geven aangezien dit in 
de toekomst nodig kan zijn. 
De gezondheidshoroscoop 
voorspelt een tweevoudige 
gezondheid. Degenen die goed 
voor zichzelf zorgen zullen het 
hele jaar door van een goede 
gezondheid genieten, terwijl 
degenen die de lichaamssignalen 
negeren eronder kunnen lijden.

Slang:

Geboortejaren: 
2025, 2013, 
2001, 1989, 

1977, 1965, 1953, 1941, 1929

Het jaar van de watertijger is een 
gunstig jaar voor financiële groei, 
uitvoering van grootschalige 
plannen, en gepassioneerde 
relaties. Echter, de getrouwde 
slangen kunnen te maken 
krijgen met misverstanden met 
hun echtgenoot. De carrière 
horoscoop zal voor enkelen 
positieve veranderingen 
brengen, terwijl anderen met 
tegenslagen te maken kunnen 
krijgen. De slangen zakenlieden 
kunnen winstgevende zakelijke 
voorstellen verwachten die hun 
zaken zullen verbeteren. Zorg 
goed voor uw gezondheid, en 
negeer de lichaamssignalen niet.

Paard:

Geboortejaren: 2026, 
2014, 2002, 1990, 

1978, 1966, 1954, 1942, 1930

Het jaar van de watertijger 
brengt creatieve prestaties en 
opwindende liefdeservaringen 
in het leven van het paard. De 
mensen die moeilijkheden 
hebben ondervonden op het 
familiefront zullen verlichting 
van hun lijden vinden. Al het 
harde werk dat je in je zaken 
hebt gestoken zal eindelijk 
vruchtbare resultaten opleveren. 
De horoscoop voorspelt een 
jaar van vloeiende inkomsten. 
U wordt geadviseerd om op 
uw gezondheid te letten en de 
regelmatige controleafspraken 
niet te missen.

Tijger:

 Geboortejaren: 
2022, 2010, 
1998, 1986, 

1974, 1962, 1950, 1938, 1926

Dit is het jaar van de tijgers en 
een zeer gunstig jaar voor jou. 
De tijger is dit jaar klaar om al 
zijn doelen te bereiken. Het 
liefdesleven zal gepassioneerd 
en romantisch zijn, terwijl de 
tijgers ook op zakelijk gebied 
zullen floreren. De werkende 
professionals zullen waardering 
voor hun harde werk ontvangen 
van hun senioren. Volgens de 
Chinese horoscoop, zal het 
jaar een belangrijk jaar voor 
monetaire groei zijn. U zult het 
hele jaar door een krachtige 
gezondheid ervaren. U wordt 
geadviseerd om met uw familie 
op vakantie te gaan om mentale 
stress te verlichten.

 Draak:

G e b o o r t e j a re n : 
2024, 2012, 2000, 

1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 
1928

De persoonlijke relaties van 
de draak in het jaar van de 
watertijger zullen onzeker zijn. 
Echter, dit zal een periode van 
positieve veranderingen zijn. 
Uw liefdesleven zal vreugdevol 
en vol opwinding zijn. De 
horoscoop voorspelt een 
stagnerend jaar voor zakenlieden. 
De mensen die op zoek zijn naar 
een verandering op het gebied 
van werk zullen een lucratief 
aanbod ontvangen. De sterren 
adviseren u om uw regelmatige 
gezondheidsafspraken niet te 
missen en u over te geven aan 
lichamelijke activiteiten voor 
een krachtige gezondheid.

Schaap:

Geboortejaren: 
2027, 2015, 
2003, 1991, 
1979, 1967, 1955, 

1943, 1931

De Chinese horoscoop voorspelt 
een jaar van veranderingen 
voor de mensen die onder deze 
dierenriem geboren zijn. Maar 
de aard van de verandering 
hangt af van het harde werk en 
de inspanningen die je in het 
verleden hebt verricht. U wordt 
geadviseerd om positief te 
blijven, zo zal alles op zijn plaats 
vallen. Dit jaar is ongunstig 
voor de gedumpte rijkdom. Er 
zou echter een loonsverhoging 
kunnen komen die uw financiële 
status zal verbeteren. De 
gezondheidshoroscoop is 
gunstig voor de schapen in het 
jaar van de  watertijger.
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Haan:

G e b o o r t e j a r e n : 
2029, 2017, 2005, 
1993, 1981, 1969, 
1957, 1945, 1933

Het jaar van de watertijger belooft 
een tweevoudig beroepsleven 
voor de Hanen. Voor sommigen 
zal het verrukkelijk zijn, voor 
anderen vol teleurstellingen. 
Het liefdesleven zal vloeiend 
verlopen zonder drastische 
veranderingen. Uw aard om 
geen risico’s te nemen zal 
dezelfde resultaten opleveren 
als het de afgelopen jaren is 
geweest. Ook zakenmensen 
zullen te maken krijgen met ups 
en downs. De horoscoop 2022 
voorspelt een ongunstig jaar 
voor de financiën in de eerste 
helft van het jaar. In de tweede 
helft zal het echter beter gaan. 
De gezondheid zal krachtig zijn 
als u zich overgeeft aan een 
gezond gezondheidsregime.

Varken: 

Geboortejaren: 
2031, 2019, 
2007, 1995, 
1983, 1971, 

1959, 1947, 1935

Het jaar van de watertijger 
brengt positieve veranderingen 
voor jou. De horoscoop van 
2022 voorspelt een gunstige tijd 
voor zakenlieden en werkende 
professionals. Uw liefdesleven 
kan alleen floreren als u besluit 
om uw nieuwsgierigheid los 
te laten en uw hart te laten 
spreken. De financiën zullen 
het hele jaar door vlot verlopen. 
Het is een geweldige periode 
om financiële investeringen 
te doen. Let dit jaar goed op 
uw gezondheid en mis uw 
regelmatige controleafspraken 
niet.

Aap:

Geboor te j a ren : 
2028, 2016, 2004, 
1992, 1980, 1968, 

1956, 1944, 1932

De horoscoop belooft 
een gunstig jaar voor de 
vertegenwoordigers van de Aap 
dierenriem. U kunt positieve 
professionele veranderingen en 
creatieve prestaties verwachten. 
Het liefdesleven zal tweeledig 
zijn. Voor sommigen zal het 
nieuwheid en opwinding 
brengen, terwijl voor anderen 
een nieuw gevonden relatie zou 
kunnen eindigen in vijandschap. 
Op zakelijk en professioneel 
gebied zult u het goed doen. De 
financiën zullen vlot verlopen 
zonder dat u iets ongewoons te 
wachten staat. Het jaar van de 
watertijger is gunstig voor de 
gezondheid van de Aap.

Hond:

Geboortejaren:  
2030, 2018, 
2006, 1994, 

1982, 1970, 1958, 1946, 1934

De horoscoop belooft een jaar 
vol liefdesavonturen en creatief 
begrip. Het jaar is gunstig voor 
de liefhebbers van de Hond. 
Het zakelijke en professionele 
leven zal stabiel zijn. Er zullen 
geen drastische veranderingen 
zijn in de financiële situatie, en 
de financiën zullen het hele jaar 
door soepel stromen. U wordt 
geadviseerd zich te onthouden 
van overmatige mentale of 
fysieke stress, anders kan dat 
dit jaar gezondheidsproblemen 
veroorzaken.

https://www.leuvenkongyuan.com/

Introductie
Confucius 
Instituut 

Confucius Instituut bij GROEP T

Academie “Confucius Institute at 
GROUP T – Academy” is een non-profit 
onderwijsinstelling die gezamenlijk 
wordt gehuisvest door Groep T en 
Beijing Jiaotong University, met als 
doel het onderwijzen van de Chinese 
taal en cultuur, het verdiepen van het 
internationale begrip van de Chinese 
taal en cultuur, en het bevorderen 
van uitwisselingen van mensen tussen 
China en België.

CI@GT-A werd in 2016 opgericht door 
de voormalige voorzitter Johan De 
Graeve.In de afgelopen 5 jaar heeft 
CI@GT-A vele Chinese taalcursussen 
verzorgd en met succes meer dan 40 
culturele activiteiten georganiseerd.

 Komende evenementen:  

Vanaf 14 februari 2022 zal op de campus 
een Chinese maand georganiseerd 
worden tijdens het Chinees Nieuwjaar 
in 2022. De campus zal op Chinese 
wijze versierd worden en er zullen 
activiteiten georganiseerd worden 
die verband houden met de Chinese 
cultuur.

Wedstrijd van het 
Vriendschapsambassadeursteam in 
maart. Chinese student vindt een 
Belgische student om een klein team 
te vormen. De Chinese student leert 
de Belgische student 10 zinnen in het 
Chinees en de Belgische student leert 
de Chinese student 10 Nederlandse 
zinnen. Er wordt een competitie 
gehouden tussen alle teams. Het team 
dat het best Chinees en Nederlands 
spreekt, wordt bekroond als Friendship 
Ambassador Team.
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Beste medestudenten, 

Ben je geïnteresseerd in lucht- en ruimtevaart? Loop je tegen het einde van je academische carrière, 
en wil je ervaring opdoen in een spannend teamproject? Zo ja, dan is het Aether studententeam iets 
voor jou! Wij werken aan het ontwerp, de bouw en de uiteindelijke lancering van onze eigen CubeSat 
nano-satelliet. Onze satelliet zal ontworpen worden om de gevaarlijke terugkeer door de atmosfeer te 
doorstaan en veilig terug op Aarde te landen, kortom: een re-entry CubeSat. Om dit te kunnen doen, 
hebben we een breed scala aan vaardigheden nodig: we zijn op zoek naar werktuigbouwkundigen, 
elektrotechnici, computerwetenschappers, materiaalwetenschappers, ... Het bouwen van een satelliet is 
een echt multidisciplinair project! 

Aether bestaat binnen de postgraduaatopleiding ‘Tech Innovations in Ventures and Teams’. Naast het 
werken aan een satelliet, zal dit programma je ondersteunen in het ontwikkelen van je ondernemerschap 
en professionele vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van relaties met partners, het zoeken 
naar sponsors, het organiseren van evenementen, ... 

We willen graag een ruimte creëren voor studenten die gepassioneerd zijn over lucht- en ruimtevaart om 
elkaar te vinden en samen iets groots op te bouwen. Dus, als dit postgraduaat je niet meteen enthousiast 
maakt, maar je ons toch zou willen helpen, dan is er zeker plaats voor jou bij Aether! 

Als je meer wilt weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en ons een berichtje te sturen!

Je kunt ons vinden op module 4 bij Groep T!

Je kan ons ook bereiken via e-mail: info@aetherspace.be
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Zoek de 5 verschillen!

Oplossingen:
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