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

Als nieuwe praeses van de beste club van ’t stad wil ik iedereen na-
mens het hele praesidium van harte welkom heten!

Net zoals het voorbije jaar gaan we er dit jaar opnieuw een pracht-
jaar van maken met tal van fantastische activiteiten en leuke feestjes.
Nucleo is de perfecte plek om nieuwe mensen te leren kennen en 
vrienden te maken voor het leven. 

Het praesidium en ik zullen ook dit jaar weer onze uiterste best 
doen om jullie te voorzien van fantastische activiteiten zoals onze 
clubavonden in café Barbier, de beste feestjes ooit, het ledenweekend, 
tal van cultuuractiviteiten, en zo veel meer. Buiten dit alles doen we 
ook mee aan verschillende sporten, georganiseerd door de UA spor-
traad. Zo doen we mee aan de competities voetbal, volleybal en bas-
ketbal. 

Kortom, je maakt bij Nucleo de meest gekke en leuke momenten mee 
van je leven! Kom je dus zeker aansluiten bij ons en dan maken we er 
weer een super jaar van! 

Groetjes,
Gunther Christiaens
Praeses 2022-2023



Wa doe kik bij Nucleo? Ik zen den baas
Hoe noemen ze mij? Guntha  
Wa volgde? Ik zou willen zeggen mijn dromen, maar die heb ik al 
opgegeven :’(. Maar effe serieus, FBT
Hoeveel meet kik? Lotte *±1,5
Mijn huis sta in... Borgerhout
Beest in huis? Ja
Schoonste kleureke vinnek De fantastische combinatie van rood/wit/
rood natuurlijk ;)
Dieje film zienek geire Kheb geen tijd om films te zien
Aan die serie verdoek geire tijd Kheb geen tijd om series te zien
My guilty pleasure is Kom het eens vragen he ;)
Dees is een bekke vreemd aan mij Mijn onbestaande dansmoves
Favoriet drankske Strongbow!!
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Waren er momenten bij 
niet tof waren dan?
Favoriete freit? Maakt ni uit, zolang het maar vettig is
Genantste moment? De avonden dat ik gezopen heb want dan doe ik 
domme dingen
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Mijn bed? Waar zou ik anders 
in slaap vallen?
Leukste kunstje da ge kunt Ik kan enkel het bovenste kotje van mijn 
vinger laten bewegen
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen De evenementen van 
Nucleo natuurlijk
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Ryan Raynolds

Wa doe kik bij Nucleo? Vice praesens  
Wa volgde? Farmaceutische Laboratoriumtechnieken
Kot in’t stad of van parking? Vant parking
Aan die serie verdoek geire tijd Lucifer
My guilty pleasure is Real housewives of Beverly Hills
Favoriet drankske Rougeke
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben super onhandig
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Ledenweekend
Favoriete freit? Sushi
Leukste kunstje da ge kunt Pintje balanceren op mijn hoofd
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Linne
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GUNTHER CHRISTIAENS
PRAESES

MIRTE LEMMEN
VICE-PRAESES

ALEXE GHYS
VICE-PRAESES

Wa doe kik bij Nucleo? Ik help den baas Wa  
Hoe noemen ze mij? Axelle  
Wa volgde? Die richting me een verschrikkelijk lange naam (MLT)
Hoeveel meet kik? Ne meter en nog Wa
Mijn huis sta in.. De goeie kant van Deurne 
Beest in huis? Nen krullebol genaamd de Pedro
Schoonste kleureke vinnek De kleur van een goei pintje
Aan die serie verdoek geire tijd Manifest
My guilty pleasure is De kotsgeur van de barbier 
Favoriet drankske Nen duvel 
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan vergeet ik mijne fiets wel eens op 
de stadswaag
Favoriete freit? Partysnacks alsk terugkom van de barbier
Leukste kunstje da ge kunt Een klavertje maken me mijn tong
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Elk café da een goei boereke 
verkoopt
Die mag mij mee naar huis nemen AntwerpTaxi
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Al de schachtjes vant jaar
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Wa doe kik bij Nucleo? Verslagjes schrijven en mailtjes lezen
Hoe noemen ze mij? Klevy  
Wa volgde? Toegepaste taalkunde
Hoeveel meet kik? 2 cm groter als men zus
Mijn huis sta in... Melsele
Beest in huis? Een bijtende puppy en 2 cavia’s
Schoonste kleureke vinnek Alles behalve geel
Aan die serie verdoek geire tijd Alles wa een fantasy boekenreeks is
My guilty pleasure is Puistjes uitknijpen
Dees is een bekke vreemd aan mij Daar komde vanzelf wel achter
Favoriet drankske Mojito
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik lust geen bier
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Kaaiensessie
Schijfke van’t moment? All for you - Cian Ducrot
Genantste moment? Mijn hele leven gewoon
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Standaard boekhandel

Wa doe kik bij Nucleo? Centjes uitgeven
Hoe noemen ze mij? Ik slaag 1  
Wa volgde? Voedings- en dieetkunde
Hoeveel meet kik? Ik meet meters bier
Kot in’t stad of van parking? Kom kik me de moto
Beest in huis? Amai nog ni
Schoonste kleureke vinnek Rood-wit ofc haha nee nee liever zwart
Aan die serie verdoek geire tijd Friends (wa anders?)
My guilty pleasure is Pizza :)
Dees is een bekke vreemd aan mij Mijn duimen
Favoriet drankske Stella, Hugo en nog wat meer
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik knuffel mijn kussen in mijn slaap :|
Genantste moment? Ledenweekend
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Overal buiten de campus
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Onzen Tom want das altij wel plezant 
om te zien

INE TEUGELS
AB-ACTIS

LOENA BLOCKX
QUAESTOR

Wa doe kik bij Nucleo? Public speaker
Hoe noemen ze mij? Lintenhoer Hoe noeme ze mij nog?  Lintenslet
Wa volgde? Elektromechanica 
Hoeveel meet kik? 17cm
Mijn huis sta in.. ‘t Stad
Kot in’t stad of van parking? Kzyn van ‘t Stad
Beest in huis? Varken en apen
Schoonste kleureke vinnek Rood
Dieje film zienek geire Batman dark knight
Aan die serie verdoek geire tijd The Boys
My guilty pleasure is Leaching off of big companies
Dees is een bekke vreemd aan mij Slaap met een bijl
Favoriet drankske Wiskey cola, zonder cola
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan spouw ik op mensen die  
vreemdgaan
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben een pyromaan
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Eender welke Minion  
van “Despicable me”
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Mensen ontmoeten die zich zedig 
houden tot hun huwelijk.
Favoriete freit? Iets vettig
Schijfke van’t moment? Obama
Genantste moment? Ivan
Hier kank goe mee lachen Ivan’s fuck ups
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Area 51
Leukste kunstje da ge kunt Hoogzwanger en sexy zijn
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Cantus
Die mag mij mee naar huis nemen Paus Franciscus
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Marc van Ranst

TIMOTHY KRAMP
CANTOR

4 5
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Wa doe kik bij Nucleo? Schachtentemmer
Wa volgde? FBT
Hoeveel meet kik? 186
Mijn huis sta in.. Puurs
Kot in’t stad of van parking? Parking
Beest in huis? Ikzelf
Dieje film zienek geire Iron man
My guilty pleasure is Moto’s 
Dees is een bekke vreemd aan mij Mijne gehandicapten vinger
Favoriet drankske Stella
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan pak ik er gwn nog eentje
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben super stoer
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Kurt
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De nieuwe vriendjes
Favoriete freit? Nen goeie burger
Leukste kunstje da ge kunt Een wheelie
Die mag mij mee naar huis nemen Quinten
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Ridoi

Wa doe kik bij Nucleo? Vooral de schachtjes wa plagen aka schachtentemmer 
Wa volgde? Chemistry 
Hoeveel meet kik? Men dick 2 keer pr week
Mijn huis sta in.. The boetifol city of Antwerp
Beest in huis? Kzen altijd een beest ni alleen thuis
Dieje film zienek geire Ik moet dit van Thibo zeggen maar Titanic is echt graaf..
Aan die serie verdoek geire tijd TBBT (aan de schachten als ge dit ni weet krijgde een 
adje in oktober dabei!)
My guilty pleasure is Na een rougeke nog meer rouge
Favoriet drankske ROUGE.
Ge zou t nie denken van mij, maar ik ben echt kei lief :))
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Ons Linne! Tblijft toch een verdomd 
mokke ze!
Schijfke van’t moment? Bart Kaëll - Zeil je voor het eerst kent iemand da?
Genantste moment? Vorig jaar op ballenbad TD, schone handstand gedaan en men 
broek scheurde tot aan men knieën ===)
Die mag mij mee naar huis nemen Ons bomma
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Al men scha(ch)tjes 

BRENT BREUGELMANS 
SCHACHTENTEMMER

ARNO DE WILDER
SCHACHTENTEMMER

Wa doe kik bij Nucleo? Vooral sfeer maken 
Wa volgde? Orthopedagogie
Hoeveel meet kik? Ne meter 68
Mijn huis sta in.. The big town Nijlen 
Kot in’t stad of van parking? ze ma zeker dat die in’t stad te vinden is 
Beest in huis? ik zelf? 
Schoonste kleureke vinnek Rood en wit uiteraard 
Dieje film zienek geire Alle hopeloze romantische 
My guilty pleasure is Barbie films hihi (da oude wel he manne)
Favoriet drankske Kasteel rouge en anders moogde mij en cola zero geven 
Ak daar te veel van gedronken heb… Kan het feestje beginnen 
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik werk met kinderen 
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Doe mij maar ons Mirte 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Ik ben altijd fan van onze cantussen 
Favoriete freit? Oeeeeh, spaghetti 
Schijfke van’t moment? Here’s to never growing up - avril lavigne 
Genantste moment? Mijn leven.
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Onzen Brent 

LINNE NOLLET
SCHACHTENMEESTERES

Wa doe kik bij Nucleo? Zedemeester zijn
Hoe noemen ze mij? Fredegandus
Wa volgde? Fbt
Hoeveel meet kik? Ongeveer 2 meter
Mijn huis sta in.. Antwerpe
Schoonste kleureke vinnek Geel
Dieje film zienek geire Interstellar
Aan die serie verdoek geire tijd Stranger things
Dees is een bekke vreemd aan mij Zowa alles
Favoriet drankske Soju
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Trick or treat td
Schijfke van’t moment? Chamber of reflections
Hier kank goe mee lachen Zowa alles alsk goe genoeg weg ben

CORNEEL JANSSENS
ZEDEMEESTER
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JOAO WILLOCKX  
FEEST

CARO STELLJES
FEEST
Wa doe kik bij Nucleo? Feest
Hoe noemen ze mij? Cara
Hoe noeme ze mij nog? Bergknuffelaar
Wa volgde? Medische laboratorium technologie 
Mijn huis sta in.. Zoerselll
Kot in’t stad of van parking? In’t stad natuurlijk 
Beest in huis? Men beertje aka Matthias ;)
Dieje film zienek geire Doe mij maar de klassieke twighlight
My guilty pleasure is Bouletten en bitterballen eten
Dees is een bekke vreemd aan mij Ik ben zot van flamingo’s!
Leukste kunstje da ge kunt Vingers laten pletten tussen de deuren van bb
Favoriet drankske Rosé
Ak daar te veel van gedronken heb… Rosé
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik heb ons Linne ne keer willen  
volgen me hare kasteel… laten we zeggen dat da ni mee viel
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Damon Salvatore
Hier kank goe mee lachen Zatte Alexe
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Den Arno

Wa doe kik bij Nucleo? Feest!
Hoe noeme ze mij nog? Joost of Carlos
Wa volgde? Voedings- en dieetkunde
Hoeveel meet kik? 10 cara blikjes op elkaar en nog wa
Mijn huis sta in.. Buiten de ring, ma ni vant parking
Beest in huis? Neje, wil later wel een hond
Schoonste kleureke vinnek Groen groen groen
Aan die serie verdoek geire tijd Rick & Morty
My guilty pleasure is Late night hard piano spelen
Favoriet drankske Stellaaaaa
Ak daar te veel van gedronken heb… Tequila, echt slecht gaan dan
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik speel al ongeveer 10 jaar piano
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Ledenweekend
Favoriete freit? Pizza 4 kazen, no contest
Schijfke van’t moment? Praktisch alles van kanye 
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Den barbier

Wa doe kik bij Nucleo? TD´s organiseren en de feestjes helpen waar nodig :).
Hoe noemen ze mij? Kyra
Hoe noeme ze mij nog? Kijara
Wa volgde? MLT
Hoeveel meet kik? Na een paar plateau´s blue thrill ben ik gelijk met de grond.
Mijn huis sta in.. Net voorbij het Kiel.
Kot in’t stad of van parking? Huis in´t stad.
Beest in huis? Ja ne Ruben.
Schoonste kleureke vinnek Ni die Vanillia maar die van Smurf.
Dieje film zienek geire Pitch Perfect
Aan die serie verdoek geire tijd Teen Wolf
My guilty pleasure is Broekzakken vol Flügeltjes.
Dees is een bekke vreemd aan mij Uren op een terras kunnen zitten om 
mensen te judgen die passeren.
Favoriet drankske Appeljenever met een klein scheutje ice tea.
Ak daar te veel van gedronken heb… Komt Kijara piepen.
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik heb een tattoo en JA ik wil er nog 1!
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Flor
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De doopweek!
Favoriete freit? Pasta!
Schijfke van’t moment? Questions - Lost frequencies & James Arthur
Genantste moment? Naar de WC gaan en terugkomen met een gescheurde 
broek en deze proberen te maken met een haarrekker. 
Hier kank goe mee lachen Linne haar hoeveelheid schaampinten :)).
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Op elke WC buiten die van de Red&-
Blue (daar word ge buitengezet dan).
Leukste kunstje da ge kunt Koprollen en ik ben et trots op!
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Cantussen of naar bed.
Die mag mij mee naar huis nemen Evy 
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Nu ze terug kan lopen, Caroline! 

KYRA HAUTMAN
DUX-FESTI
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Hoe noemen ze mij? Eddy (in een heel mannelijke diepe stem)
Wa volgde? Voedings- en dieetkunde
Hoeveel meet kik? 168 centimeters hoog
Dieje film zienek geire Kung Fu Panda
Kot in’t stad of van parking? Ik zit links van ons heiligdom den barbier 
Favoriet drankske Ne zeezuiper 
Ak daar te veel van gedronken heb… Val ik in een berg vuilzakken of fietsen
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik kan geen ruzie maken 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Sowieso heel de periode rond de doop 
en verkoop da was geweldig
Schijfke van’t moment? Echte mannen eten kont
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Sws de tram wnt kwas echt gefokt want 
werd wakker in mortsel bij de eindhalte 
Leukste kunstje da ge kunt Mijn oog sluiten zoals een pop, is beetje eng eig
Die mag mij mee naar huis nemen Je vader
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Heel de bende van  
ellende samen aan ene paal da zou echt een topzicht zijn

CAROLINE ROBYN
P.R.

Hoe noemen ze mij? Vlotte 
Hoe noeme ze mij nog? Mokro
Wa volgde? Chemie das vr de slimme
Hoeveel meet kik? Kzen nen dwerg 1m60 kwil et eig ni toegeven ma tis 1m58 …
Mijn huis sta in.. Da wilde gij wel wete e ;) Kapellen bronx
Aan die serie verdoek geire tijd Toch echt wel eotb dd kzou lossend meedoen
My guilty pleasure is Toch wel een jongen die gitaar speelt vr mij verliefd in 123
Favoriet drankske Smirnoff ice is beire lekker ma tis ni zo steirk doe mij ma nen 
kasteel rouge dan ma
Ak daar te veel van gedronken heb… Gohja snapte teveel drinken = geheugen-
verlies so ion know
Ge zou t nie denken van mij, maar Khem geen Belgisch bloed jaaja klijk erop 
catfishhh whodis
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Acid goei party
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Halloween TD
Favoriete freit? Vietnamees van den banh mi ne bun bowl me pulled beef
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Partieeeesss
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Caroline

LOTTE MOKRAN
P.R.

Hoe noemen ze mij? Butler
Hoe noeme ze mij nog? Mr jäger
Wa volgde? Mense
Hoeveel meet kik? Midget
Mijn huis sta in.. Altijd dicht
Kot in’t stad of van parking? Huis
Beest in huis? 17 jarige broer ja
Schoonste kleureke vinnek Pijn
Dieje film zienek geire Minions
Aan die serie verdoek geire tijd The boys
My guilty pleasure is Borgar
Dees is een bekke vreemd aan mij Hoofd
Favoriet drankske Jägerbomb
Ak daar te veel van gedronken heb… Jäger
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik houd van kirby
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Quinten
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Ledenweekend 
Favoriete freit? Potat
Schijfke van’t moment? Twilight
Genantste moment? Remmen kwijt
Hier kank goe mee lachen Alles
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Your mom’s bed
Leukste kunstje da ge kunt Nee ik kan niks
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Chinese resto
Die mag mij mee naar huis nemen Timothy 
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Timothy

IVÁN DEL ÁLAMO
SPORT
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QUINTEN DE NIJS
CULTUUR

DEWI PUTZEYS
MEDIA

Hoe noemen ze mij? Linguini   Hoe noeme ze mij nog? Ginger
Wa volgde? Elektromechanica
Hoeveel meet kik? 1m75
Mijn huis sta in.. Zandvliet 
Kot in’t stad of van parking? Int stad
Schoonste kleureke vinnek Groen
Dieje film zienek geire Intouchables
My guilty pleasure is Geus drinken
Dees is een bekke vreemd aan mij Kzen kleurenblind
Favoriet drankske Cara
Ak daar te veel van gedronken heb… Spauw ik alles onder
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik ben een metalhead
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Maarten x
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Ledenweekend
Schijfke van’t moment? Heel het laatste album van Rammstein
Hier kank goe mee lachen Mensen zien cringen
Genantste moment? De keer dat ik tijdens het joggen het in 
mijn broek deed.

Hoe noeme ze mij nog? Demi water
Wa volgde? Grafische en digitale media
Hoeveel meet kik? 1m47 plus een bak bier
Beest in huis? De thrips op mijn monstera :(((
Schoonste kleureke vinnek GROEEENNN
Dieje film zienek geire Harry Potter, Call me by your name of Shrek
Aan die serie verdoek geire tijd Big Bang Theory en verschillende anime
My guilty pleasure is Animal Crossing en Genshin Impact
Favoriet drankske Apfelschörle
Dees is een bekke vreemd aan mij Heb altijd buikpijn
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik hou van plantjes
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Vrienden en familiecantus
Favoriete freit? Frietjes met satekruiden, miniloempias en ne curryworst
Schijfke van’t moment? Fish bitch - only fire
Genantste moment? Iemand heeft mij ooit ondergekotst in de zwaan
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Tram 3 (niet het café)
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Frituur De Jean
Die willek voor ne nacht is meepakken De glazen van Kassa 4

MATTHIAS COOLS
S.O.C.

Wa doe kik bij Nucleo? Sokken aandoen,  
zuipen en zand schuppen
Hoe noemen ze mij? Matthias ofzo
Hoe noeme ze mij nog? Cools ofzo
Wa volgde? Die richting me bacteriën
Hoeveel meet kik? 1m... zoek het zelf maar uit
Mijn huis sta in.. Beirchoem
Kot in’t stad of van parking? Neen
Beest in huis? Een melkfles
Schoonste kleureke vinnek Zandkleur
Dieje film zienek geire Snel en de furieus
Aan die serie verdoek geire tijd Manifest
My guilty pleasure is De schimmel in den barbier
Dees is een bekke vreemd aan mij Khoor stemmen in mijne kop
Favoriet drankske Den duivel
Ak daar te veel van gedronken heb… Benk zat
Ge zou t nie denken van mij, maar Kheb een kleerkast in de barbier
Die willek voor ne nacht is meepakken Een duvelglas van de barbier
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Kalm, tis nog maar just begonnen
Favoriete freit? Chapsalon mammoet look met fanta exotic
Schijfke van’t moment? Spanish flea
Genantste moment? Kennik ni
Hier kank goe mee lachen Slechte cantussen
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Bed
Leukste kunstje da ge kunt Koprol
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Dolce vita... ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Die mag mij mee naar huis nemen De fiets
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Een paaldanseres
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EVY TEUGELS
MENTOR MICHAËL VERCAUTEREN

PETER

FLEUR JACOBS
METER

Wa doe kik bij Nucleo? Letten op mijn oude  
schachtjes en uitleggen hoe het leven werkt.
Hoe noemen ze mij? Mitjesl/Mol/Makker/Maat/Maes
Hoe noeme ze mij nog? Blanco
Wa volgde? De sterrenhemel
Hoeveel meet kik? 0.89520059992 Shreks 
Mijn huis sta in.. VHE ( Verenigde Haasdonkse Emiraten)
Kot in’t stad of van parking? No hablo Espanyol
Beest in huis? Primaten en vleermuizen,  olifanten, zeekoeien, luiaards, miere-
neters en schubdieren
Schoonste kleureke vinnek ZWERT
Dieje film zienek geire LEGO movie
Aan die serie verdoek geire tijd VRT journaal
My guilty pleasure is Aan iedereen de waarheid over Siebe en zijn nagels 
vertellen
Dees is een bekke vreemd aan mij Niks ik ben perfect (zei de mama toch)
Favoriet drankske tThic bit*sj (skinny ma dan met grenadine)
Ak daar te veel van gedronken heb… Kank goe djensen
Ge zou t nie denken van mij, maar  Ik kan heel goe zeveren
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Shrek, he is love, he is life
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Bierbowlen ofkeurse 
Favoriete freit? Mini loempia’s met een beetje chloor
Schijfke van’t moment? https://www.youtube.com/watch?v=34Ig3X59_qA-
&ab_channel=DopeLyrics
Genantste moment? Heb ik niet :c laten we er samen dit jaar eentje maken 
x0x0 gg
Hier kank goe mee lachen Fc de kampioenen #justicevoordekampioenen
Beste plaats da ge in slaap zijt gevallen Op een biljarttafel
Leukste kunstje da ge kunt Vraag aan Maarten hi hi
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Plopsaland is echt al lang ge-
leden
Die mag mij mee naar huis nemen Tom Holland ofc
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Tom Holland ofc

Hoe noemen ze mij? Die kleine van Nucleo
Wa volgde? Gelukkig niets ni meer
Hoeveel meet kik? Net geen dwerg
Mijn huis sta in.. 51.056074, 4.201560
Beest in huis? Liever in bed
Schoonste kleureke vinnek Het Nucleo rood <3
Dieje film zienek geire Grootste disneyfan 
Aan die serie verdoek geire tijd Castle
Favoriet drankske Nen Hugo
Ak daar te veel van gedronken heb… Ben ik de eerste om te spauwen
Die willek voor ne nacht is meepakken (m/v) Mijne vriend
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar De onovertroffen sfeer
Daar moogt ge mij altijd mee naartoe nemen Activiteiten bij Nucleo duh!
Favoriete freit? Chickenfingers
Schijfke van’t moment? Bad girls - MKTO
Leukste kunstje da ge kunt Robin hood spelen 
Die mag mij mee naar huis nemen Den taxi

Hoe noemen ze mij? Flor
Wa volgde? Ik ben afgestudeerd in FBT
Hoeveel meet kik? 7,5 bakken bier
Mijn huis sta in.. Whoagstraten ( das kempisch) 
Kot in’t stad of van parking? Geen van beide, vriendje van het stad ;) 
Aan die serie verdoek geire tijd Klinkt cliché maar Riverdale
My guilty pleasure is De Dag Allemaal lezen 
Dees is een bekke vreemd aan mij Haribo beertjes per kleur op eten 
Favoriet drankske Vodka lime ice tea green
Ak daar te veel van gedronken heb… Dan kom mijn alter ego te voorschijn
Ge zou t nie denken van mij, maar Ik haat dranken met prik 
Dees vonnek t tofste bij Nucleo dees jaar Alles! Al 4 jaar lang! 
Schijfke van’t moment? Ongewoooooooooooooooooooon
Genantste moment? Mij laten vertellen wat er op fluo-td gebeurt is
Leukste kunstje da ge kunt Niet mee overgeven als andere mensen da doen 
Die mag mij mee naar huis nemen De cantor van Technica 
Die wil k wel is aan ne paal zien hangen Onze feesten of de schachtenmeesteres
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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...

‘t Vervolg
 
 
 

Ons nieuwe stamcafé “‘t Vervolg” 
is op een 15 minuten wandelen 
van campus Kronenburg. 

Het is dé perfecte locatie voor 
feestjes, 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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Sfeerbeelden
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Spellekes
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Wie zin in het Praesidium van 2022-2023?

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

U Y S N B T Y S S K P G O Y E K T V
D S A I H T T A M S O G A M U O B B
G N N G T I O O U A X O O N D E K Q
U E E C I E F D E W I T J N A V I B
N X B O M O N R A H A D V Z M B C C
T E I R O P E X G C E T T O L R R R
H L D N T N S V V C G I K Y U E G U
E A U E H E A P Y V T Y S L W N T F
R D X E Y T N X M M R L W K U T E S
B A J L Y N E Q V A O W N S S O D C
C Y N L Q I O E N I L O R A C L W E
V J W T M U L U M K H J H E F A Z N
A B L Q Y Q S R O I N B D Q T G K I
M G I J N E K R U U C F V V X R J G
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Woordzoeker thema: ANTWERPEN

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

U D O J I O H I S T O R I E D Y E C
L B K E I T O G O R O B A O X S Q Y
T N W P M O A K H U M E P A K C W K
L O L H R E P P A W S E L O W C S E
D G W Q E T R E I B R V R C R B M G
F C D G O R T E M A E A V S U B U C
U D O R N D A S X G B I Y T N N S L
M B D P A A N A N T P H C A K W E I
V E K L R A G R N E G M M D E S A N
E L E N E O I S V V B G Y S D L I K
L G I G V E D E N U E U H W L U J E
O I T I X A B P B E K R R A E I H R
B E N M H S A D A B K E S A H S N O
S O A B W G X R N L Y I L G C J J E
O R I E M M E Q P A K V A D S E S V
J S B A R B I E R M T T V A E U P E
I Y D I A M A N T E N S O D L R J R

W C O E T E R R A S J E S H V V S C

ANTIEK ANVERS BARBIER

BAROK BEIAARD BELGIE

BIER DIAMANTEN GOTIEK

HISTORIE KELDERS KLAPDORP

LINKEROEVER MEIR METRO

MUHKA MUSEA NUCLEO

OPERA RUBENS SCHELDE

SLUIS STADSWAAG STANDBEELD

TERRASJES VLAAIKENSGANG WAPPER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
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Horoscoop
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Waterman 21/01 – 20/02
Ga niet te veel uit eten deze week, door de inflatie zal je weer snel blut zijn. 
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. Ga niet terug naar je ex.

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 toeslaan.
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: Karen 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, zeker 
oude mannen met een lange jas. 

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.

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.



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.


