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Beste commilitones, leden, sympathisanten en nieuwe studenten op 
onze campus,

Met veel trots mag ik de functie als praeses van de beste club van ’t 
stad opnemen. Ik wil jullie dan ook allemaal welkom heten in de naam 
van ons hele praesidium.

Het voorbije jaar was door corona helaas niet echt een uitbundig 
feest jaar. Dat hopen we dit jaar te veranderen! Niet alleen worden de 
maatregelen steeds losser, maar ook ons 60-jarig bestaan staat voor de 
deur! Redenen genoeg om er dus een super jaar van te maken. 
Bij Nucleo kom je terecht in een grote vriendengroep en kan je als 
persoon helemaal openbloeien. Kom je dus net van het middelbaar 
of ken je nog niet zoveel mensen in je richting? Dan ben je bij Nucleo 
zeker welkom! 

Het praesidium en ik zullen ons uiterste best doen om jullie te voorzien 
van verschillende leuke activiteiten. Zo hebben we onze clubavonden 
in Café Barbier, knallers van TD’s, het ledenweekend, een galabal  en 
tal van andere toffe dingen voor jullie op het programma staan. Niet 
alleen voor feestjes zijn wij er, maar ook voor sport. Zo spelen we zeker 
mee in de competitie voetbal en volleybal die door de UA Sportraad 
georganiseerd wordt.

Je maakt bij Nucleo veel gekke momenten mee en maakt er 
herinneringen voor het leven! Genieten van je studententijd is zoveel 
leuker als je een goede vriendengroep om je heen hebt en af en toe 
eens ontspanning kan nemen. Kom je dus zeker aansluiten bij ons!
Laten we er samen een tof jaar van maken en klinken op het 60-jarig 
bestaan van Nucleo!

Feestelijke groetjes,

Kyra Hautman 
Praeses 2021-2022 
xoxo

Voorwoord



Wa doe kik bij Nucleo? Vergaderingen leiden en mij bij 
elke functie moeien maar vooral samen met de anderen 
plezier beleven!
Hoe noemen ze mij? Kyra  Hoe nog? KIJARA
Wa volgde? Biomedische met als afstudeerrichting MLT.
Hoeveel meet kik? 5,5 grote zakken chips xoxo
Beest in huis? Nog ni want ons papa wilt da ni ma ergens 
volgend jaar schaf ik mij ne goudvis aan.
Dieje film zienek geire Suicide Squad.
My guilty pleasure is CHIPS & FRITUURSNACKS, soms echt een verslaving.
Dees is een bekke vreemd aan mij mijn korte termijn geheugen werkt ni 
zoals het moet dus soms ben ik dronken Dory.
Favoriet drankske appeljenever ice tea of rougekesss <3
Ak daar te veel van gedronken heb… kunde goe lache me mij want doe of 
probeer ik vaak de domste dingen. 
Ge zou t nie denken van mij, maar ik heb een tattoo! En JA ik wil er nog 1.
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De online cantus. In een gewoon 
jaar de cantussen en de café feestjes!
Leukste aan schachtenjaar Absoluut de doopweek en de doop zelf!
Favoriete freit? MCDOOOOO! Eurodeals all day, all night.
Genantste moment? Plots terugkomen van de WC met een scheur in de 
broek van ongeveer 15 cm en deze ter plaatse (uit het wc kotje) proberen te 
maken met een haarrekker.
Hier kank goe mee lachen Speciaal de tram nemen zoda ge zoizo de laatste 
naar huis moet nemen en om 1u beseffen da ge de laatste gemist hebt en 
toch nachtje door moet doen.
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Op elk feestje, op elke TD, op eender 
welke WC.
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Ons stamcafé den Barbier 
voor 1 of meerdere drankjes ;) 
Die mag mij mee naar huis nemen Willy Wonka, lang lave chocolade!
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Ik stem op Maarten.

Praeses ~ Kyra Hautman

PRAESIDIUM 2021 - 2022



Wa doe kik bij Nucleo? Vice spelen
Hoe noemen ze mij nog? Geen idee, vaak zwarte gaten
Wa volgde? Toegepaste psychologie in arbeid & organisatie
Mijn huis sta in.. het PFOS gebied rond 3M
Kot in’t stad of van parking? kotjeeeuh
Beest in huis? Ik wil een pampahaas
Schoonste kleureke vinnek levendig rood en alle andere kleuren 
Aan die serie verdoek geire tijd verschillende anime 
Hoeveel meet kik? 30 cm minder dan 2 meters dus ik gok een 20-tal pinten
My guilty pleasures zijn kleine dragibus haribo bolletjes
Dees is een bekke vreemd aan mij.. ik heb een schoenmaat 36,5
Favoriet drankske is cara met amaretto 
Ak daar te veel van gedronken heb… kennen jullie mij beter dan ik mezelf
Ge zou t nie denken van mij, maar ik kan ook gemeen zijn
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar: de kaaisessie, lekker hangen
Genantste moment? Idk waarschijnlijk toen ik zat was en me het niet meer 
herinnerde
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen: oeeeh ik ben al excited en ik weet 
niet eens naar waar!

Vice-Praeses ~ Silke Castelein

Wa doe kik bij Nucleo? Ik beheer het geld en de mail
Beest in huis? 2 honden
Schoonste kleureke vinnek Oranje
Aan die serie verdoek geire tijd Ik heb geen tijd voor Netflix 
Favoriet drankske Strongbow
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Gewoon alles natuurlijk 
Wa volgde? Ik ben al zo lang niet meer naar de les geweest 
dat ik het zelf niet meer weet
Dees is een bekke vreemd aan mij Volgens mij niks, volgens mijn vriendin alles
Die willek voor ne nacht is meepakken Als ik iets anders invul dan “mijn prachtige 
vriendin”, denk ik dat ik ruzie ga krijgen….
Hoeveel meet kik? 1.881461*10-16 lichtjaar of ook 1.78*1010 baardseconde
Mijn huis sta in.. Het grondgebied dat momenteel “Borgerhout” genoemd wordt
Schijfke van’t moment? Ik heb geen voorkeur, zolang het maar niet 20x per dag op 
de radio komt
Genantste moment? Het feit dat ik aan mijn 4de jaar ga beginnen en waarschijnlijk 
nog 4 jaar ga moeten doen 
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Evenementen van Nucleo 

Ab-Actis/Quaestor ~ Gunther Christiaens



Wa doe kik bij Nucleo? Schachtenmeester
Hoe noemen ze mij? Michaël Hoe nog? Mol/ tractorman
Wa volgde? Mijn kompas
Hoeveel meet kik? 1m91 of 2,55 Shamoa haan
Mijn huis sta in.. Haasdonk
Kot in’t stad of van parking? Akkers
Beest in huis? Capibara
Schoonste kleureke vinnek Zwart
Dieje film zienek geire Cars
Aan die serie verdoek geire tijd Below deck
My guilty pleasure is Burger king
Dees is een bekke vreemd aan mij Mijn mede preasidium
Favoriet drankske Havermout melk
Ak daar te veel van gedronken heb… Worden mijn botten te sterk door het calcium 
gehalte
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik hou van planten
Die willek voor ne nacht is meepakken Mijn sleutels ( en storm)
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De after examen drink
Leukste kunstje da ge kunt Dingen in 1 keer slikken

Ere-Schachtenmeester ~ Michaël Vercauteren

Wa doe kik bij Nucleo? Een beke schachtjes temme
Hoe noemen ze mij? Storm Hoe nog? Planten eter
Wa volgde? Chemie
Hoeveel meet kik? Één meter negenenzeventig
Kot in’t stad of van parking? Gast ik woon in ‘t stad
Beest in huis? Een poes en 2 vogels
Schoonste kleureke vinnek Rood en wit, de liefdevolle kleuren
Dieje film zienek geire Kwinten tarantino
Aan die serie verdoek geire tijd Het nieuws
My guilty pleasure is Augurken chappen
Dees is een bekke vreemd aan mij Ik eet alleen planten
Favoriet drankske Lekker fris gerstenmout
Ak daar te veel van gedronken heb… Jenever, da is spauwen geblazen
Ge zou t nie denken van mij, maar Kzen kei lief
Die willek voor ne nacht is meepakken Maarten, echt een hete poes
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Kaaiesessies 
Favoriete freit? Groente
Schijfke van’t moment? Chopin: piano sonata 2
Hier kank goe mee lachen Mijn punten

Schachtentemmer ~ Storm Vandermaesen



Wa doe kik bij Nucleo? De mama spelen  
Hoe noemen ze mij? Fleur  Hoe nog? Flor 
Wa volgde? Biomedische laboratuimtechnologie: FBT
Hoeveel meet kik? Ben net iets groter dan Evy
Mijn huis sta in.. de stad van de aarbeien 
Kot in’t stad of van parking? KOT DUHHH 
Beest in huis? Een nieuwe puppy, vraag voor foto’s
Schoonste kleureke vinnek De regenboog 
Dieje film zienek geire AFTER
Aan die serie verdoek geire tijd LUCIFER 
My guilty pleasure is Roddelboekske lezen 
Dees is een bekke vreemd aan mij IK LUST GEEN PRIK 
Favoriet drankske Vodka lime, ice tea green of zwart vodka fristi
Ak daar te veel van gedronken heb… Jagerbombs, dan kunde mij afvoeren 
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben niet echt blond hihi 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De kaaiensessies 
Schijfke van’t moment? Check daarvoor menne tinder 
Genantste moment? Mij laten vertellen wat er op de fluo-td gebeurt is 
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Onze PR’s (blijkbaar zijn die daar goed in) 

Zedenmeesteres ~ Fleur Jacobs

Wa doe kik bij Nucleo? Ik ben feest!
Hoe noemen ze mij? Onnozelaar 
Hoe nog? Mirte
Wa volgde? Biomedische laboratoriumtechnieken
Hoeveel meet kik? 1m70
Mijn huis sta... Tussen de koeien
Kot in’t stad of van parking? Nee, ik zit nog op hotel mama
Beest in huis? en tussen de lakens
Schoonste kleureke vinnek rood (zie marco borsato)
Dieje film zienek geire Hitmans bodyguard 
Aan die serie verdoek geire tijd Big Bang theory
Favoriet drankske Kasteel rouge

Feest ~ Mirte Lemmen



Wa doe kik bij Nucleo? FEESTEN 
Hoe noemen ze mij? Veronique, Vero
Hoe noeme ze mij nog? Nikkel, Nicky
Wa volgde? Ik werk als douanedeclarant!
Hoeveel meet kik? 1,69 
Beest in huis? 6 katten en een hond
Schoonste kleureke vinnek Zalmroze/oranje
Aan die serie verdoek geire tijd Greys anatomy, once upon a time, 
Lucifer 
My guilty pleasure is Door Reclamefolders bladeren 
Favoriet drankske Martini Bellini en Disaronno sour/mule
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Jeneverwandeling!
Favoriete freit? Pasta & sushi

Feest ~ Veronique Cornière

Wa doe kik bij Nucleo? geld sprokkelen 
Hoe noemen ze mij? Evy  Hoe nog? Die kleine van Nucleo
Wa volgde? Gelukkig niets ni meer
Hoeveel meet kik? Net geen dwerg
Mijn huis sta in.. Sint-Amands
Kot in’t stad of van parking? Parking 
Beest in huis? Liever in bed 
Schoonste kleureke vinnek Groen
Dieje film zienek geire Grootste disneyfan ooit hier
Aan die serie verdoek geire tijd Castle
Dees is een bekke vreemd aan mij Niet kunnen blijven stilzitten 
Favoriet drankske Hugo
Ak daar te veel van gedronken heb… Zie fluo td 2019
Ge zou t nie denken van mij, maar Speel never have i ever met mij en find out
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De sfeer
Favoriete freit? Chickenfingers 
Hier kank goe mee lachen failfilmpjes
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Bij silke op de zetel
Leukste kunstje da ge kunt Boogschieten

P.R. ~ Evy Teugels



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

P.R. ~ Linne Nollet

Wa doe kik bij Nucleo? De sport en de conditie van de club 
onderhouden. IK BEN SPORT, KDOE DA NIE
Hoe noemen ze mij? Michiel Milis  Hoe nog?  Mimi
Wa volgde? Ik ben ingeschreven in men derde jaar farmaceutische 
laboratorium technieken maar veel meer dan da doenk eig ook ni.
Hoeveel meet kik? 1.76cm
Mijn huis sta op da rondpunt da Wommelgem heet
Kot in’t stad of van parking? Kzit dit jaar op kot
Beest in huis? 3 katte
Dieje film zienek geire alle hary potters of star wars
Favoriet drankske duvel
Ge zou t nie denken van mij, maar Ongeacht de naam ben ik niet sociaal incapabel
Die willek voor ne nacht is meepakken Iemand me nen hartslag, of die nog warm is
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
Die mag mij mee naar huis nemen Kben ni zo kieskeurig

Sport ~ Michiel Milis



Wa doe kik bij Nucleo? Cultuur
Hoe noemen ze mij? Maarten  Hoe nog? Make A Wish
Wa volgde? Chemie
Hoeveel meet kik? Ne meter 78
Mijn huis sta in.. Mortsel City
Kot in’t stad of van parking? Ze ma zeker
Beest in huis? Katten en vissen
Schoonste kleureke vinnek roze
Dieje film zienek geire Marvel films
Aan die serie verdoek geire tijd Lucifer, Rick and Morty, Brooklyn 99,..
Dees is een bekke vreemd aan mij ja
Favoriet drankske Frisse cara uit blik
Ak daar te veel van gedronken heb… Meestal van alles te veel
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik heb 11 jaar basketbal gespeeld 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De jeneverwandeling was kei gezellig!
Favoriete freit? Een goei pastake
Hier kank goe mee lachen Flauwe mopjes en mensen dat hun eigen zeer doen 
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen In een glijbaan..
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen De KFC

Cultuur ~ Maarten Van Doninck

Wa doe kik bij Nucleo? Soc, ik help maarten en mimi
Hoe noemen ze mij? Ynte Hoe nog? Een schone jongen
Wa volgde? Chemie
Hoeveel meet kik? 1m95
Mijn huis sta in berchem
Kot in’t stad of van parking? T´stad sws
Beest in huis? Als ridoi langskomt en een kater bij men ouders
Schoonste kleureke vinnek groen
My guilty pleasure is mijn lievelingskleur 
Dees is een bekke vreemd aan mij ik vergeet nogal veel en soms heel snel
Favoriet drankske ne frisse stella
Ge zou t nie denken van mij, maar ik ben geen seut
Die willek voor ne nacht is meepakken Maarten
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar kaaiensessies
Favoriete freit? Een grote kom ramen
Schijfke van’t moment? Accordion MF Doom
Genantste moment? Buiten gesmeten worden op de trick or treat td

S.O.C. ~ Ynte Van den Bogaert



Wa doe kik bij Nucleo? Geld uitgeven en zorgen da alles 
digitaal er wa goe uit ziet
Hoe noemen ze mij? Danny of SugarDanny, kiest ma
Hoeveel meet kik? De lengte van Evy x1,15 
Wa volgde? Ik verkoop 3D printers en lasercutters 
Kot in’t stad of van parking? ’t stad natuurlijk
Mijn huis sta op kruipafstand van de Barbier
Schoonste kleureke vinnek die van uw schoon oogskes
Favoriete freit? Rijst, kip & curry
My guilty pleasure is Los gaan op Afrika van Toto… Ah en Star Wars
Favoriet drankske Spiced Bacardi cola (ma sake is ook wel nekeer goe) 
Ak daar te veel van gedronken heb… is mijn bankrekening boos op mij
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Elke kans om de dansbenen te 
strekken
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

Wa doe kik bij Nucleo? sfeer brengen me men poezeke fabi
Hoe noemen ze mij? Ridoi Hoe nog? Op Discord shreksy
Wa volgde? Ik weirk
Hoeveel meet kik? 179 cm 
Dieje film zienek geire SHREK 2 DONT AT ME BIATCH
My guilty pleasure is DA HERBS OF LIFE
Kot in’t stad of van parking? ANTWEIRPEEEEEE
Mijn huis sta in..  antwerpen op kruip afstand van de bekendste cafés
Beest in huis? goh zijn we ni allemaal beesten als aankomt op drinken
Schoonste kleureke vinnek ROOD spreekt voor zich (nucleo)
Aan die serie verdoek geire tijd Loki of HIMYM maar ja ANIME OP EERSTE PLAATS
Favoriet drankske koud stellake vant vat
Ak daar te veel van gedronken heb… jagerboms
Ge zou t nie denken van mij, maar I LOVE ANIME
Die willek voor ne nacht is meepakken Toch wel de storm
Favoriete freit? Dubble cheese van de mc do
Schijfke van’t moment? Alles juice wrld
Genantste moment? 2x van de kruk gevallen bij het helpen met opruimen
Hier kank goe mee lachen Dode baby moppen 

Peter ~ Ridoi Siahaan



Wa doe kik bij Nucleo? Wa den oude zak komen uithangen 
en zeggen hoe het in mijnen tijd allemaal beter was me 
ne goeie frisse pils in de hand.
Hoe noemen ze mij? FABI   Hoe nog? Mooie jongen
Wa volgde? Eindelijk mijn laatste jaar chemie hehe
Hoeveel meet kik? Ne meter en nog wa
Mijn huis sta in.. Een boerendorp naast het alberkanaal 
Kot in’t stad of van parking? Parking? Da hebben ze bij ons nog ni. Da zijn nog 
patatenvelden waar wij ons karren zetten.
Beest in huis? Braaf beestje pakt
Schoonste kleureke vinnek Rood wit rood
Dieje film zienek geire Avengers forever 
Aan die serie verdoek geire tijd Rick and morty 
My guilty pleasure is Net iets teveel anime zien
Dees is een bekke vreemd aan mij Kheb wel meerdere speciale kantjes, ge gaat da 
wel ontdekken
Favoriet drankske Das ne moeilijke, pakt een goe fris glas vloeibaar goud
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan weetk nimeer dak daar teveel van 
gedronken heb
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben toch nog vrij actief bezig met het school ze
Favoriete freit? Ramen met gekonfeit buikspek
Genantste moment? Daar doe ik ni aan mee
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen kheb iedereen van nucleo precies al is een 
ne paal zien hangen 

Peter ~ Fabian Bulens



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.



Sfeerfoto’s



Sfeerfoto’s



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...



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.



Horoscoop

Leeuw 21/07 – 20/08
Een reeks van negatieve en positieve activiteiten zal zich afspelen vandaag. 
Misschien 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! 
Deze 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.



• Evy, Fleur en Silke een wet t-shirt contest hebben gewonnen
• Storm allergisch is aan bijna alle antibiotica
• Kyra ervarin heeft met het domme-schachten-syndroom 
• Maarten speciaal en uniek is
• Fabian soms in zijn bedje gelegd en uitgekleed moet worden door 

anderen
• Daan iets te vrijgevig is als hij te veel gedronken heeft
• Storm en Maarten verantwoordelijk zijn voor 1% van de Belgische 

cara consumptie
• 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
• Maarten graag met zijn voeten uit de tent slaapt
• Evy een probleem heeft bij never have I ever
• Daan iets heeft met rum en piraten
• Kyra graag in slaap valt op toiletten 
• Michaël een echte boer is en zelf groentjes kweekt
• Ridoi ooit Ynte zijn wenkbrauwen heeft afgeschoren 
• Maarten als schacht op de verkoop gratis is meegegeven

Wist je dat...?



Spellekes



Spellekes



Sponsors



Sponsors



UT VIVAT, CRESCAT 
ET FLOREAT, 

NUCLEO! 

De maker van dit labokrantje is niet  verantwoordelijk 
voor verschrikkelijke  

schrijf- en spellingsfouten, foutieve informatie, slechte 
verhalen, onnozele ideeën en het vernietigen van 

reputaties.


