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VOORWOORD

Beste commilitones, leden en sympathisanten,

Met heel veel trots neem ik de functie van praeses van de beste 
club van ’t Stad op. Het praesidium en ik kijken enorm uit naar 
2020 en 2021.

Het komend academiejaar zal een uitdaging worden met de 
huidige wereldwijde situatie maar we gaan deze met volle kracht 
aan. We gaan onze evenement aanpassen aan de maatregelen en 
onze leden op andere manieren samenbrengen.

Zelfs onder deze omstandigheden staan wij klaar voor onze leden 
en maakt het onze studententijd veel leuker. We vinden steun 
onder elkaar, vinden andere manieren om elkaar te blijven zien 
en bouwen nog steeds vriendschappen op.

Ook dit jaar maken wij er het beste van en blijven de beste club 
van ’t Stad

Groetjes,

Evy
Praeses 2020-2021
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PRAESIDIUM 2020 - 2021

Praeses - Evy Teugels
Wa doe kik bij Nucleo? Mij overal moeien en de baas spelen
Hoe noeme ze mij nog? Zonnekindje
Wa volgde? Biomedische MLT & FBT
Hoeveel meet kik? Net genoeg om geen dwerg te zijn
Mijn huis sta in... de andere kant vant water
Kot in’t stad of van parking? Antwerpen is parking
Beest in huis? Liever beest in bed 
Schoonste kleureke vinnek: groen zoals ik er uit zien bij ne kater
Dieje film zienek geire: the mortal instrumentens ma den boek is beter he 
Aan die serie verdoek geire tijd: how i met your mother
My guilty pleasure is: Chocolade
Dees is een bekke vreemd aan mij: mensen denken da ik mij ni amuseer ma 
da is wel zo
Favoriet drankske? nen hugo
Ak daar te veel van gedronken heb… speel never have I ever met mij en find 
out
Ge zou t nie denken van mij, maar ik ben wel degelijk meerderjarig
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar: Rood wit Rood TD & Jaren 
stillekes TD 
Leukste aan schachtenjaar: de bonding met medeschachten
Favoriete freit? Nog steeds chocoladeijs
Schijfke van’t moment? Klassieker: Right here waiting for you van Richard 
Marx
Genantste moment? De dag na de fluo td en alles kunnen herinneren 
Hier kank goe mee lachen: failfilmpjes 
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen: na ne TD in de
zetel van Silke
Leukste kunstje da ge kunt: boogschieten 
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen: 
Den barbier he duh
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Vice-Praeses - Fabian Bulens
Wa doe kik bij Nucleo?  Niveel buiten de gastronomische 
sector op de stadswaag steunen en mevr de praeses wa helpen
wanneer da nodig is
Hoe noemen ze mij? FABI  Hoe nog? Poes
Wa volgde? De beste richting van campus Kronenburger
Hoeveel meet kik? Onze quaestor + 1/5 zedenmeesteres 
Mijn huis sta in... Een boerengat 
Schoonste kleureke vinnek De kleur van nieuw gras dat net genoeg water, zon en 
liefde heeft gehad om in te kunnen liggen en te chille
Dieje film zienek geire Alles van Marvel jonge
Aan die serie verdoe k geire tijd Rick & Morty, B99 en de rest van mijne netflix 
lijst.
Hier kank goe mee lachen Ons mimi, daar ga ik altijd goe van.
Dees is een bekke vreemd aan mij De oergeluiden die ik maak na een overmatig 
consumptie gebruik (vraag maar aan onze Peter)  
Favoriet drankske? Pisang orange of BIER
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Ik zou zeggen onze feest (silke) maar dat 
is al gebeurt dus dan onze quaestor... Aaahnee wacht dat is ook al gebeurt, ik 
denk dat we hier ni vies zijn om is aan een paal te hangen. 

Wa doe kik bij Nucleo? Ik ben Ab-Actis.  Wat het inhoud? 
Dat ik eigenlijk ni veel doe en toch alle voordelen heb van 
een praesidiumlid.
Hoe noemen ze mij? Gunthaaa
Wa volgde? Chemie
Hoeveel meet kik? 5.09 banaan, 25.43 appel of 1,16x Cato
Mijn huis sta in.. De grond van Borgerhout
Schoonste kleureke vinnek Oranje 
Dees is een bekke vreemd aan mij Kom een keertje praten, het zal u snel 
opvallen 
Schijfke van’t moment? Bosch Professional GWS 24-230 H Haakse slijper - 
2400 Watt - 230 mm schijfdiameter
Genantste moment? Het feit dat ik na dit jaar nog steeds niet ben 
afgestudeerd
Hier kank goe mee lachen Mijn vaardigheid om alles te kunnen verkloten

Ab-Actis - Gunther Christiaens
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Cantor - Gregor Valkenaere
Wa doe kik bij Nucleo? Mijn lever trainen voor als ik pensioen ga
Hoe noemen ze mij? Gregor   Hoe nog? Gregor
Wa volgde? Overdag het pad, 's avonds meestal van t padje 
Schoonste kleureke vinnek Rood - wit - rood
Beest in huis? Het varken dat op men bord ligt tijdens het eten 
Hoeveel meet kik? Nooit gemeten maar reacties zijn "reusachtig "
Kot in’t stad of van parking? Bankje van perron 11 int station van 't stad
Aan die serie verdoek geire tijd Casa de pappel, alles goed aan het noteren
My guilty pleasure is Het openen van een frisse pint
Dees is een bekke vreemd aan mij Mijn vingers aan mijn linker hand staan 
omgekeerd ten opzichte van mijn rechter hand
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben dus weldegelijk niet altijd stoned
Die willek voor ne nacht is meepakken Een koffiezet apparaat, zo kan ik koffie 
drinken tussen de duvels  
Hier kank goe mee lachen Michael zijn gezicht na een shotje
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen De trein, ik ben terug wakker geworden op 
de plaats waar ik was opgestapt  
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Anouck haal paaldanssessie.
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Die ene van het weer die meer vorm geeft 
aan het uitleggen over de hoge druk gebieden. 

Wa doe kik bij Nucleo? Ik maak van ketters brave zieltjes
Hoe noemen ze mij? Mol(leke)  Hoe nog? Mr fantastic
Wa volgde? Schakeljaar industrieel inginieur Biochemie
Hoeveel meet kik? 191cm, je hebt dus 20.918 versies van 
mij nodig om rond de wereld te geraken
Mijn huis sta in... Haasdonk 
Kot in’t stad of van parking? Kotje
Beest in huis? 2 poezen en veel planten
Aan die serie verdoek geire tijd Geen, ze zijn uit :c pls send new ones
Dees is een bekke vreemd aan mij Mij zulde nooit zat zien
Favoriet drankske? Palm/ wodka pulco
Ak daar te veel van gedronken heb… Moet ik veel pipi doen
Die willek voor ne nacht is meepakken Menne velo 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Doop/verkoop/ledenweekend/feestjes...
Genantste moment? Toen ik vastzat in het eerste leerjaar op wc :c
Leukste kunstje da ge kunt Worstjes atten
Die mag mij mee naar huis nemen Gorden ramsey of jeroen meus
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Een paaldanser, zodat deze voor brood kan 
zorgen voor haar kindertjens.

Schachtenmeester - Michaël Vercauteren
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Schachtenmeesteres - Jolien Lenders
Wa doe kik bij Nucleo? Het beste uit mijn studentenleven 
halen!!
Hoe noemen ze mij? Jolle  Hoe nog? Brenda 
Wa volgde? Farmaceutische & biologische 
laboratoriumtechnologie
Hoeveel meet kik? Op ne gewone dag meet ik 167 cm 
en op nen scheve dag meet ik soms nog maar een halve meter.
Mijn huis sta in... Hemiksem
Kot in’t stad of van parking? PARKIIINGGGG
Beest in huis? Malibu de cavia
Schoonste kleureke vinnek rood
Dieje film zienek geire Into the wild
Aan die serie verdoek geire tijd Dynastyyyy
My guilty pleasure is Michael worsten in 1 keer zien doorslikken
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen De winterefteling

Wa doe kik bij Nucleo? Schachtjes temmen en pintjes drinken
Hoe noemen ze mij? Vegetarier, ik fret alleen planten
Wa volgde? Onlinelessen chemie 
Hoeveel meet kik? 1,80m bier
Mijn huis sta in.. Hotspot corona Antwerpen
Beest in huis? Een heel schoon poes
Schoonste kleureke vinnek Rood en wit, de liefdevolle kleuren
Dieje film zienek geire Alles van Quinten tarantino 
Aan die serie verdoek geire tijd Organische chemie 1
My guilty pleasure is Ne pot humus me crackers 
Favoriet drankske? Graansmoothie
Ak daar te veel van gedronken heb... Jenever, sowieso nen blackout
Die willek voor ne nacht is meepakken Den oosterweelvogel
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Mijn verjaardagscoctail 10/10 would 
recommend
Favoriete freit? Gras
Schijfke van’t moment? Pianosonate 4 van mozart
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen In een bed me ne plak hesp op mijn bakkes

Schachtenmeester - Storm Vermaesen
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Zedenmeestereses - Cato Van de Poel

Wa doe kik bij Nucleo?  De mama van den hoop zijn 
(oh ja en blijkbaar ook spauw opkuisen...) 
Hoeveel meet Kik? Ne meter 58,8 
(8cm te groot om nen dwerg te zijn)
Dees vonk t tofste bij Nucleo dees jaar Schachtenfeestje
Wa volgde? Zo dat ene waar ge stofkes bij elkaar kapt 
en dat ontploft
Favoriet drankske? Prikwater van Chaudfontaine 
Ge zou het ni denken van mij, maar Ge kunt mij elk weekend in de lunch 
garden van Edegem achter het buffet vinden
Beste plaats waar ge in slaap zijt gevallen? Tegen de muur van den barbier 
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen De KP in den buitencampus 
(liefst met Maarten in duikbril)
Favoriete freit? Nen durum me goe veel looksaus na het zuipe

Wa doe kik bij Nucleo? Ik breng het café tot leven samen met Kyra 
als crazy feestduo 
Hoe noemen ze mij? Mevrouw Castelein
Hoe nog? Silke, Slik, Silky, Silk, Silkyway, ik luister naar alles
Wa volgde? Toegepaste Psychologie in Arbeid en Organisatie
Hoeveel meet kik? 70C/M, waist is een S
Mijn huis sta in... het melkwegstelsel
Kot in’t stad of van parking? Kot op 3min van de Barbier
Schoonste kleureke vinnek alle natuurlijke groene kleuren en zandkleuren
Dieje film zienek geire meer in de anime gedoken laatste jaar
Favoriet drankske? alles da gratis is
Ge zou t nie denken van mij maar ik ken mijn grenzen niet 
Die willek voor ne nacht is meepakken JoJo and his bizarre adventures
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar de openingsweek, ledenweekend, week met 
eten, alle cafe feestjes, VERGADERINGEN DIKKE LOVE Nucleo is één en al top
Hier kank goe mee lachen dansen aan een paal op een vulgair lieke
Die mag mij mee naar huis nemen mijn herinneringen na een zwarte gat
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Fabian aka Fappi, ik wil die heupen zien 
swingen

Feest - Silke Castelein
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Feest - Kyra Hautman
Wa doe kik bij Nucleo? De leukste feestjes van Antwerpen organiseren!
Wa volgde? MLT 
Mijn huis sta in.. Hoboken, ergens net voorbij het kiel
Dees is een bekke vreemd aan mij Soms een andere haarkleur is oké.
Favoriete freit? MCDOOOOO! Eurodeals all day, all night.
Favoriet drankske? VODKAAAAAAA!! (en een beetje sprite)
Ak daar te veel van gedronken heb… Muil k alles me nen hartslag behalve een kip 
Dieje film zienek geire ‘Suicide Squad’ of ‘Birds of Prey’. Harley Quinn for life!
Aan die serie verdoek geire tijd Insatiable, iets me misverkiezingen en moorden :) 
Dees is een bekke vreemd aan mij Soms een andere haarkleur is oké.
Ge zou t nie denken van mij, maar ik verricht beter zoekwerk dan de FBI
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Los de doopweek!
Genantste moment? Plots terugkomen van de WC met een scheur in de broek van 
ongeveer 15 cm en deze proberen te maken met een haarrekker.
Hier kank goe mee lachen De tram nemen zoda ge het ni te laat kunt maken maar om 
1u beseffen da ge de laatste gemist hebt en dus toch nachtje door zult moete doen. 
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Op elk feestje, op elke TD op eender welke WC :) 
Leukste kunstje da ge kunt In mijne zatte koprollen en ik ben er trots op.
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Voor 1 (of meerdere) drankje(s) naar 
den Barbier en anders naar de Azoren, eilandengroep van Portugal.

Wa doe kik bij Nucleo? Een feestje met allemaal vrienden een paar 
keer in de week is toch wel een goede reden
Wa volgde? Orthopedagogie 
Mijn huis sta in... de Kempen 
Favoriete freit? Als 'k ne kater heb, alles wa vettig is
Favoriet drankske? Toch wel Kasteel Rouge boven alles
Ak daar te veel van gedronken heb... moeten ze mij thuis afzetten in 
een winkelkar
My guilty pleasure is schlager muziek
Het tofste aan Nucleo dit jaar? De cantussen
Genantste moment? Volgens mij kan ik de genantste mezelf niet meer 
herinneren
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Overal waar ze goei schijven 
draaien en drank is

PR - Evelinne Nollet
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PR - Ridoi Siahaan
Wa doe kik bij Nucleo?  Geld Zoeken en het wa uithangen
Hoe noemen ze mij? Gordijn  Hoe nog? YEAH BOOOOOOOOOOOOI 
Wa volgde? 7DE CPT 
Hoeveel meet kik? Me mijne geodriek 14 centimeter
Mijn huis sta in.. ANTWAAAaRPEN
Kot in’t stad of van parking? STADDDDDDDD 
Beest in huis? Als men vriendin langs komt ja
Schoonste kleureke vinnek ROOD 
Dieje film zienek geire Toy Story 4
Aan die serie verdoek geire tijd community
Dees is een bekke vreemd aan mij Lactose intolerant maar eet veel kaas 
Favoriet drankske? RodenBach
Ak daar te veel van gedronken heb… dan krijgde wel we gratis drank
Ge zou t nie denken van mij, maar ik ben een aziaat
Die willek voor ne nacht is meepakken Arne Petroons of Fab Fab
Favoriete freit? KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Genantste moment? YEAH BOOOIIII al mijn momenten zijn genant 
Hier kank goe mee lachen Mensen die op hunnen bek gaan
Leukste kunstje da ge kunt op commando spauwen

Wa doe kik bij Nucleo? Hey ik ben Maarten, functie sport.
Hoe noemen ze mij? Maarten  Hoe nog? Make a whish 
Wa volgde? Chemie
Hoeveel meet kik? Meters bier
Mijn huis sta in... Mortsel city
Kot in’t stad of van parking? Mag van de mama ni meer op kot
Schoonste kleureke vinnek Groen zoals plante
My guilty pleasure is Cara als ontbijt 
Dees is een bekke vreemd aan mij Vrijwel alles 
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik heb een lavalamp
Favoriet drankske Fristi
Ak daar te veel van gedronken heb… Wordt ik (een bekke) gehadikapt
Die willek voor ne nacht is meepakken Mijn minecraft gf
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Clubavonden in den Barbier
Schijfke van’t moment? Lift Yourself, Kanye West
Genantste moment? Welke moment ni?
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Nucleo galabal 2019
Leukste kunstje da ge kunt ik kan goe vogels tekenen
Die mag mij mee naar huis nemen Marc van Ranst, keeping us safe

Sport - Maarten Van Doninck
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Cultuur - Michiel Milis
Wa doe kik bij Nucleo?  De cultuur van de club onderhouden 
Hoe noemen ze mij? Mimi
Wa volgde? Ik ben ingeschreven in men derde jaar 
farmaceutische laboratorium technieken maar veel meer 
dan da doenk eigenlijk ook ni
Mijn huis sta in... op* da rondpunt da Wommelgem heet
Kot in’t stad of van parking? Kzit dit jaar op kot
Schoonste kleureke vinnek zwart
Dees is een bekke vreemd aan mij zowa alles eigelijk
Favoriet drankske? duvel
Ak daar te veel van gedronken heb… alcohol
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar gewoon alle momenten me de 
club. Tis een soort 2de famillie
Genantste moment? Der zulle der wel zen maar die herinner ik me precies ni.
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen? Int midde van een rond punt, al 
zittend op menne vlo
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen den Barbier

Wa doe kik bij Nucleo? Zorgen da alles digitaal er wa goe uit ziet
Hoe noemen ze mij? Danny   Hoe nog? Sugardanny
Hoeveel meet kik? De lengte van de praeses x1,15
Kot in’t stad of van parking? ’t stad natuurlijk
Schoonste kleureke vinnek die van uw schoon oogskes
Wa volgde? Mijne lever, diene verwacht een constante verzadiging
My guilty pleasure is los gaan op Afrika van Toto… Ah en Lego Star Wars 
Favoriet drankske? Wodka lime sprite
Ak daar te veel van gedronken heb… kan k geen nee zeggen tegen domme ideeën 
Genantste moment? Toen k pottoe, verkleed als piraat ne groep Spaanse chicks 
ging versieren
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Elke kans om de dansbenen te strekken 
Favoriete freit? Rijst, kip & curry
Hier kan k goe mee lachen De Lander zenne kop
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen op café... of ergens anders, ik sta 
open voor veel ze 

Media - Daan De Schoenmaeker
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Peter - Arne Peetroons
Wa doe kik bij Nucleo? Doen alsof ik veel weet over de vereniging... 
Haja en veel drank weggeven.
Hoe noemen ze mij? DIK Hoe nog? DIK
Wa volgde? De trage weg naar een onvermijdelijke dood
Hoeveel meet kik? Ik ben echt super groot... in de breedte
Mijn huis sta in.. De lucht .... appartement op de 2de verdieping.
Kot in’t stad of van parking? Parking 27c. Oftewel Leuven
Beest in huis? Momenteel niet. Maar als ik gedronken heb zie ik wel overal beestjes.
Schoonste kleureke vinnek Spauw
Dieje film zienek geire Mijn geboortefilm, maar dan afgespeeld van achter naar voor. 
Altijd tof om een dokter mij terug in de foef van mijn moeder te zien duwen.
Aan die serie verdoek geire tijd The office (US) hebk wel al veel te vaak gezien.
My guilty pleasure is Ik voel mij nooit schuldig.
Favoriet drankske AD FUNDUM
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan spreek ik zo een beetje: &quot;wifde guj memokj nqzr 
heuris gzan&quot;
Die willek voor ne nacht is meepakken Een vrouw. Ik ben hopeloos. (call me: 0477073428)
Schijfke van’t moment? BAMISCHIJF FOREVER
Genantste moment? Toen ik schacht was heb ik is op mijn preases geplast (ik was heel zat). 
Ik veracht die dag nog steeds...
Hier kank goe mee lachen Het hele proces waar Anouck door gaat als ze moet spauwen.
Die mag mij mee naar huis nemen Er zijn al verschillende mensen die mij naar huis hebben gebracht, 
gewoon omdat ik zelf niet meer op mijn benen kon staan.
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Een varkenskotelet 

Wa doe kik bij Nucleo? Ik ben hier al zolang, ik weet het zelf niemeer 
Hoe noemen ze mij? Noucky of Anok
Hoe nog? Debbie (die wilde ni tegenkomen)
Wa volgde? Regelmatig AA meetings 
Hoeveel meet kik? weinig
Mijn huis sta in.. Barbier
Beest in huis? Ik heb de mooiste kat op aarde (ge moogt altijd ne foto vragen)
Schoonste kleureke vinnek zwart, zoals mijn gevoel voor humor
Dieje film zienek geire Backdoorsluts 9! 
Aan die serie verdoek geire tijd GOT duhh
My guilty pleasure is in mijn eentje Disneyfilms kijken me ne pot augurken en blijten
Dees is een bekke vreemd aan mij Ik draag nooit 2 dezelfde sokken
Favoriet drankske Groene duvel of Gin Gini   
Ak daar te veel van gedronken heb… spauw ik smorgens 10L gal
Ge zou t nie denken van mij, maar ik ben een full-on peirdewijf
Die willek voor ne nacht is meepakken de cafébaas 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Elke clubavond waarbij ik met liefde de pintjes tapte
Favoriete freit? Bicky’s of sushi
Genantste moment? Ik was ooit aan het dansen op den toog (in mijn hoofd was dat natuurlijk super 
sexy duhh) maar toen mistrapte ik mezelf en viel ik kei hard met mijn bakkes op de toog en de glazen. 
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen De vestiaire van Bar Helder
Leukste kunstje da ge kunt Ik mijn vuist in mijn mond steken (wink wink)
Die mag mij mee naar huis nemen De cafébaas

Meter - Anouck Corrynen



De Barbier 

Ons stamcafé "Café Barbier" 
is op een dikke 20 minuten 
wandelen van campus 
Kronenburg. 

Het is dé perfecte locatie 
voor feestjes, cantussen, 
gratis vaten, ... . 

Elke maandag = clubavond! Kom 
genieten van een frisse pint of de 
dagelijkse promo’s! 

Dit fantastisch studentencafé kan je 
vinden op de Stadswaag 17 in 
Antwerpen.  
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Covid-19 

 Zoals jullie weten is het corona voor iedereen anders dit geldt ook 
voor ons als Nucleo. Onder andere zijn we niet in de mogelijkheid 
om een ledenweek te houden waar wij onszelf vertegenwoordigen. 
Daarom doen we het dit jaar een beetje anders zo wordt er 
bijvoorbeeld geen eten verkocht. Wil je lid worden stuur dan een 
berichtje op facebook, schrijf een mailtje of vul het contactformulier 
in op onze website. Zet hierin al zeker je naam, Achternaam, richting, 
email of gsmnummer, of je deel wilt nemen aan de sport activiteiten 
en doop. Wanneer je inschreven bent zorgen wij dat jouw 
welkomstpakket bij jou terecht komt met daarin kortingsbonnen, 
een guidoboekje , paar drankjes en nog veel meer.

Wij zijn uiteraard ook bezig met de bescherming van onze leden, en 
de veiligheid van andere wij vragen daarom ook zeker om een 
mondmasker te dragen en de handen voldoende te wassen en te 
ontsmetten. Zo hopen wij dat ook Nucleo in de nabije toekomst vlot 
en onder voorwaarden met een nieuw normaal aan de slag kunnen. 



Evenementen 
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Hoe alle evenementen in de toekomst maar zeker komend 
academiejaar gaan verlopen is nog een vraag voor ons ook dus we 
wachten mee geduldig af wat er van boven af beslist wordt. Hiervan 
houden we jou zeker op de hoogte en staan klaar om er terug vol 
tegen aan te gaan. Onze geplande activiteiten kan je terug vinden op 
onze site, sociale media en magneetbord op de campus. 

Wil je graag deelnemen aan onze doop en schacht bij ons worden of 
heb je hier nog vragen? Je kan hiervoor altijd ons info-filmpje over de 
doop van onze schachtenmeester en temmers bekijken. Heb je toch 
nog twijfels aarzel niet om vragen te stellen of iemand van ons aan te 
spreken. 

Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Volg ons dan op 
Facebook en Instagram of hou onze website in de gaten.
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Het geheim van AP 
Zoals jullie al weten is Nucleo een geweldig lollige bende, die van weinig dingen 
bang is. Maar er is één ding waar alle Nucleanen schrik van hebben. Onze school 
ligt in hartje Antwerpen, naast het Tropisch Instituut en vlakbij de gevangenis. 
Vroeger was er op deze plaats zelfs een begijnhof. Na een lange productieve 
schooldag was er een student chemie die na de les nog even naar het toilet moest. 
Zijn toiletbezoek duurde echter langer dan gepland en toen hij uiteindelijk klaar 
was ontdekte hij dat de school al gesloten was en hij dus niet weg kon. Snel sloeg 
de paniek toe. Wat moest hij doen? Hij had niemand om te bellen want hij had 
zich in het begin van het jaar geen lid gemaakt van Nucleo. Hij besefte dat hij er 
dan maar het beste van moest zien te maken. Aan eten en drinken was er 
gelukkige geen gebrek, de drank- en snoepautomaten had hij al snel 
leeggeplunderd. De nacht viel over Antwerpen en onze student zocht een plaats 
om te slapen. Hij forceerde de deur van het labo organische en maakte een bed 
van niet gebruikte cursussen. Vredig als een pas gedoopte schacht lag hij daar te 
slapen tot hij wakker werd van een vlaag ijskoude wind die opeens door het labo 
waaide. Verschrikt ging hij recht zitten en toen hoorde hij het. Een hoog, ijl geluid 
en het gerinkel van metaal op metaal. Nog half slapend zette hij het op een lopen. 
Bij het inlopen van een donkere gang kon hij achter de hoek nog net een schim 
zien. Een schim? Beter een spook. De gedaante was gekleed in een lang 
nonnenkleed en had kettingen rond haar polsen en enkels. Wat kon hij doen? Hij 
besloot zich in het dichtstbijzijnde lokaal te verstoppen onder een tafel.

Hoe we dit weten? Toen de volgende schooldag aanbrak vonden enkele schachten 
van Nucleo het verstijfde lijk van de student onder een tafel. Zijn gezicht 
vertrokken van de angst. Blijkbaar had hij zijn laatste momenten besloten om zijn 
verhaal toe te vertrouwen aan zijn GSM. Dit is de reden dat ik Nucleanen graag zo 
weinig mogelijk op school zie en veel liever in De Barbier zie zitten. Daar zijn ze 
namelijk veilig, want ze zijn er nooit alleen.

De moraal van dit verhaal? Maak je zo snel mogelijk lid van Nucleo. Het kan 
misschien ooit je leven redden...
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Horoscoop 

Waterman 21/01 – 20/02 

Ga niet te veel uit eten deze week, een plotse ontmoeting zou wel eens roet in het 
eten kunnen gooien. Kies voor geel vandaag.  

Vriendschap: Ga ook eens buiten je vaste groep vrienden. Loser. 

Vissen 21/02 – 20/03 

Het teken van de maan staat in jouw belang! Breng alles traag maar op tijd in orde 
want de berg van miserie wordt alleen maar groter. 

Liefde: Stop met verkeerde keuzes te maken. 

Ram 21/03 – 20/04 

De sterren staan op één rij, dit maakt je enorm blij vandaag. Kijk uit voor  
paddenstoelen want een onverwachte allergie kan plots toestaan. 

Liefde: Pas op dat je jezelf niet opdringt want dan kan die hete brok wel eens 
exploderen. 

Stier 21/04 – 20/05 

Start de dag met een goed gevuld bord eten. Kies voor wortels, leef gezond! 
Verschiet niet van een compleet veranderde levensstijl. 

Carrière: Tanja is boos, negeer haar. 

Tweelingen 21/05 – 20/06 

De sleur zit erin. Accepteer het. Probeer niet te hard want alles zal eindigen zoals 
het begon. Hou alleen van jezelf vandaag! 

Vriendschap: Mijd alle mensen die je vandaag een snoepje aanbieden. 

Kreeft 21/06 – 20/07 

Dansen is gevaarlijk, Vandaag dansen de heksen in het rond en betoveren je met 
gemene magie. 

Uiterlijk: Knijp die puist toch maar niet uit.
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Horoscoop 

Leeuw 21/07 – 20/08 

Een reeks van negatieve en positieve activiteiten zal zich afspelen vandaag. Mis-
schien had je beter in de zetel gebleven. 

Liefde: Hij/zij weet van je ongelukje. 

Maagd 21/08 – 20/09 

De file van daarstraks heeft je stressfactor verhoogd. Ga niet te snel naar huis 
want daar wachten problemen. 

School: Wees toch maar wat vriendelijker. 

Weegschaal 21/09 – 20/10 

De zonnegod Ra verlicht jouw pad vandaag. Bewandel het voorzichtig want te veel 
zonneschijn zorgt voor brandwonden! (3x spoelen met lopend water) Vriendschap: 
per vogel dat je vandaag ziet verlies je een vriend. 

Schorpioen 21/10 – 20/11 

Nu dat je medische toestand weer helemaal normaal verloopt kan je terug het 
juiste pad op. Trek je niets aan van negatieve opmerkingen. Wees vooral jezelf. 
Geluk: pas op voor salontafels. 

Boogschutter 21/11 – 20/12 

Misschien wordt het vandaag wel eens tijd om mee te spelen met de lotto! De-ze 
dag staat helemaal in jouw teken en figuur. Swingen met de billen! 

Geluk: Pas wel op tijdens het huppelen voor camions. 

Steenbok 21/12 – 20/01 

Een trieste en niets betekende dag staat jou te wachten. Niets lukt vandaag ...        
‘t Is deprimerend, echt wel. Pfff amai. 

Vriendschap: pas op voor besmettelijke klierkoorts. 



Wist je dat…? 
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• Gregor eigenlijk geen Chinees is
• Arne graag poseert zonder al teveel kleren op een motorkap
• Evy, Fleur en Silke een wet t-shirt contest hebben gewonnen
• Anouck de beste barvrouw is (als ze je kan hebben)
• Storm allergisch is aan bijna alle antibiotica
• Ridoi dit jaar echt zijn best doet op school
• Maarten speciaal en uniek is
• Arne graag in Michaël zijn bed slaapt
• Fabian soms in zijn bedje gelegd en uitgekleed moet worden door

anderen
• Storm en Maarten verantwoordelijk zijn voor 1% van de Belgische cara

consumptie
• Anouck echt kleine handen heeft
• Anouck een panische angst heeft voor luiaards
• Michaël op commando kan spauwen
• Maarten het beter doet bij de vrouwen als hij een duikbril op heeft
• Storm van tijd tot tijd een kip binnen draait
• Cato, net zoals de avatar, verdwijnt wanneer ze het meest nodig is
• Maarten graag met zijn voeten uit de tent slaapt
• Gregor gewoon zo is
• Evy een probleem heeft bij never have I ever
• Daan iets heeft met rum en piraten
• Michaël een echte boer is en zelf groentjes kweekt
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SPELLEKES 



SPELLEKES 
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SPONSORS 



SPONSORS 
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UT VIVAT, CRESCAT ET FLOREAT, 
NUCLEO! 
De maker van dit labo(k)rantje is niet  verantwoordelijk voor verschrikkelijke 
schrijf- en spellingsfouten, foutieve informatie, slechte verhalen, onnozele ideeën en 
het vernietigen van reputaties. 




