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Redactiewoordje
Dag beste lasertjes!

We zijn intussen al meer dan een maand bezig aan het academiejaar. Het 
excuus van “Het zijn toch nog maar de eerste weken” kan je nu jammer 
genoeg echt niet meer gebruiken. Dat je niet onmiddellijk in die dikke 
cursussen en boeken wil beginnen lezen begrijpen we maar al te goed. 
Daarom ligt hier het tweede Merkatorke voor je klaar!
Heb dit boekje lief alsof het je eigen kind is. Het is een betere houvast dan 
welke cursus ook. Hier leest u de enige lectuur op de markt met het Shef-
field-label. Dit betekent een garantie op 100% waarheid. Duh.
We zullen je nu laten verder lezen tot de stukken die er echt toe doen, veel 
leesplezier!

Groetjes, het redactieteam.
(Als er toevallig iemand zich afvraagt waar LASER voor staat, zoals wij 
toch in ieder geval, Licht Amplification by Stimulated Emission of Radi-
ation)
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Praeses en Vice
Beste Merkatorianen,

Het feit dat we hier opnieuw een pagina van het Merkatorke aan het vul-
len zijn met ons tekstje, toont maar weer aan hoe hard het semester wel 
niet vooruit vliegt. (Voor wie het niet wil horen, we zitten al halfweg!). 
Het is zelfs zo erg dat we onze agenda nog eens moesten openslaan om 
te weten wat er weer allemaal gebeurd was sinds het vorige Merkatorke.
Wat bleek, er kwam geen eind aan de afgelopen activiteiten. Een nieuwe 
lading schachten werd verwelkomd, ging feesten en cantussen, kreeg een 
peter of meter, liet hun slaap om de nacht op de 24u-loop te spenderen 
en werd gedoopt. Zeker dit laatste is natuurlijk een belangrijke stap in het 
groeiproces van onze scha(ch)tjes. Daarom even voor hen: Aan allen die 
gedoopt zijn: PROFICIAT, aan allen die niet gedoopt zijn: ….
Aangezien sommigen blijkbaar problemen hadden met het uitspreken 
van de eed, misschien een tip voor de volgende generatie schachtenmees-
ters: een spoedcursus studentenlatijn voor de doop? Het doopfeestje ach-
teraf was in elk geval weer een echte klassieker: een vol ‘Vervolg’-zaal-
tje (hoewel niet meer zo tropisch als vroeger), talrijke Merkator-classics 
(hoewel die van ons nu niet perse zo vroeg op de avond gedraaid moesten 
worden), en de dag erna een labo vol katerend volk (wij zijn niet verant-
woordelijk voor de eventuele gevolgen).
Verder kon u pizza eten met sport, naar de Olympische Spelen met feest, 
gaan spelen met cultuur of zelfs inschepen op de enige echte HMS Bonnie 
op de openingscantus.
Tot slot mogen we uiteraard de topedities van OrienTDation en de 
24-urenloop niet vergeten. Een groot succes was het in de Albatros met 
een talrijke opkomst, rijkelijk vloeiend bier en eten dat zeer  gesmaakt 
werd. Dat Merkator misschien iets beter is in eten dan in lopen bewees 
ook de eetstand op de 24u-loop die de bestellingen haast niet konden bij-
houden. Hoewel het sportief resultaat dit jaar iets minder was, willen we 
toch nog eens alle lopers en supporters bedanken. Zonder jullie is er geen 
sfeer bij Atmosphere!
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Een herkansing is pas over een jaar, maar de meer nabije toekomst heeft 
ook al veel te bieden. Er staan weer cantussen, scienticafé’s en sportavond-
jes op de november-planning. Ook cultuur en Egea zullen de nodige aan-
dacht opeisen en Internationaal maakt het wel erg bont: zij eisen ineens 
een hele week op. Neem dus bij deze ook uw agenda vast, want de week 
van 21 november staat helemaal in het teken van het buitenland. Als je 
ambitie/zin hebt om een deel van je studietijd in het buitenland door te 
brengen, is deze week een goed startpunt. Als je gewoon nog eens een 
goed feestje wil, idem.
Verder ook in onze persoonlijke agenda: vergaderingen allerhande. Dus 
we nemen even deze gratis plaats in dit Heverleese top-blad ter harte voor 
een oproep: heb jij een probleem met het eten in de Alma, de manier 
waarop de studiebegeleiding werkt, de verschrikkelijke lay-out van toledo 
of vreemde cameraploegen in onze geogang? Laat ons iets weten! Wij zit-
ten in die vergaderingen om jullie te vertegenwoordigen dus het is wel zo 
handig als we ook weten wat jullie willen. Ah ja
Verder muchos lovos en vriendelijke groeten van uw (vice-)Praeses

 Pieter-Jan & Roxanne



TEAM FEEST
We schrijven Donderdag 29 September 2016. Iedereen is uit zijn zomer-
slaap opgestaan en vertoefd al enkele dagen in het Leuvense. Velen heb-
ben al kennis gemaakt met de nieuwe lading vers vlees, maar bij ieder-
een blijft er toch die honger… Die honger naar een echt Merkatorfeestje. 
’s Avonds is het dan zover: het openingsfeestje Merkator anno 2016. Er 
werd duchtig gesport in de Odil, en wie sporten zegt, zegt ook zweten 
en dat er gezweet is. Hieronder een kleine “okselvijver/andere vreemde 
zweetplekken-collage” van onze sportievelingen.

De maandag erop was het alweer tijd voor de eerste cantus van het jaar, 
genaamd: de openingscantus. Er werd met z’n allen aan boord gegaan van 
het poolexpeditieschip de “Bonnie” en onder bewind van kapitein Koen 
vertrok iedereen na een avond vol drinken en hun nieuwe favoriete liedje 
“Al die willen te kaapren varen” terug naar hun kot of de muur(al dan niet 
enkel met onderbroek aan).

Maar het was enkele weken later dat de echte kers op de taart daar ein-
delijk was. (Of moeten we zeggen, nacho’s, loempias, ijsjes en hotdogs) 
OrienTDation.
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Het was weer een mooie editie vol zatte Brusselaars zonder broek, kapin-
gen van de discobar en uiteraard het nodige drama en tonnen maar dan 
ook tonnen feest. Het leek net alsof IS was langsgeweest want de bom was 
gebarsten. Ook van dit met vloeibaar goud gevulde feest zijn enkele sfeer-
foto’s in de vorm van een (al zeg ik het zelf) geslaagde collage gebracht.



27 Oktober was het dan het doopfeestje. De lookgeur maakte de moor-
denaars in ons naar boven en op echte Merkatorwijze konden we er weer 
een goed feestje van maken. In ons eigenste vervolg. Uiteraard werden de 
krukken weer goed tegen het plafond geslagen en was de Marie-Louise 
aanwezig.

Maar: what’s next in feestland?
10 November: Oude-Zakkencantus
16 November: Massacantus der Heverleese kringen
29 November: Scienticantus
Ja het bestaat ook nog 1 December: Feestje met die onderkruipers van 
geologen
12 December: hoe kan het ook anders: Nog-naamloze cantus

We hopen jullie allemaal met minstens 1000 te zien op onze activiteiten.

Groetjes,
Partyteam Merkator
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EGEA
Gegroet lieve lezende Merkatoriaan!

U bent op het vaste rubriekje EGEA aanbeland, hoera! Ook EGEA Leu-
ven heeft niet stilgestaan tijdens het begin van het academiejaar zoals u 
al wel hoorde waaien. Voor het academiejaar goed en wel begonnen was 
waren Liane en Amber al enthousiast maar doodop teruggekomen van 
een fantastisch AC (Annual Congress). 
Maar stiekem was er nog iemand van EGEA Leuven aanwezig op het AC 
en zij brengt jullie op de volgende pagina een boeiend verslag van hoe het 
AC achter de schermen is gegaan. 
Eens het academiejaar op gang was getrokken is EGEA Leuven meteen op 
zoek gegaan naar nieuwe interessante uitwisselingssteden en met succes! 
Zo mag er een groepje van 6 man genieten van een exchange naar het 
barre Lviv in het net-niet-oorlogsgebied-deel van Oekraïne! Een sappig 
verslag van deze gedurfde exchange kan je lezen in de volgende uitga-
ve van ons boekske ‘Merkatorke’. Alvast heel veel plezier toegewenst aan 
Ann, Sara, Ignace, Tibor, Younes en praeses PJ!
Er komen ook egeanen naar ons stadje binnengewaaid, namelijk uit We-
nen. Zij komen ons een bezoekje brengen begin december. Ideale ont-
spanning om daarna vol in de blok en examens te vliegen (en eventuele 
deadlines)! Het programma moet nog uitgewerkt worden en de hosts zijn 
al gevonden, maar al wie zich geroepen voelt mag uiteraard mee komen 
feesten om kennis te maken met de Oostenrijkers. Hopelijk zie we jullie 
dan!

Op 16 november gaat EGEA Leuven naar een concert van Dubiosa Ko-
lektiv in de zaal Nijdrop in Opwijk. Zij zijn één van de artiesten van de 
alom geliefde EGEA-liedjes en hen live kunnen bewonderen belooft een 
unieke avond te worden! Enkele leden uit EGEA Brussel zullen eveneens 
aanwezig zijn op het concert. We kunnen dus verbroederen met onze 
vrienden uit Brussel! (al moet er voor de vrouwen onder ons best wel 
opgepast worden met Ruben want die kan verbroederen nogal anders in-
terpreteren) Al wie het niet wil missen: 1 website, tickets (15 €) bestellen 
op de site van Nijdrop!
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Naast het regelen van de exchanges hebben we onze board van EGEA 
Leuven opnieuw een beetje opgefrist. De officiële stemming is nog uitge-
bleven, maar wat al zeker vast staat is dat ik (Jef) het CP-schap doorgeef 
aan mijn opvolger(s). Hiermee eindigt voor mij mijn officiële EGEA-car-
rière, dat mij gedurende twee jaar fantastisch mooie momenten en vriend-
schappen heeft bezorgd en opgeleverd. Ik kan het iedereen aanraden om 
je horizonten te verruimen en contact op te nemen met Europeanen zeker 
als (ex-)geograaf zijnde. Het loont de moeite! Uiteraard stop ik niet vol-
ledig met EGEA Leuven en blijf ik nog actief als lid van EGEA Leuven 
tot ik ooit eens moet gaan werken. Ik wens van hieruit alle opvolgers van 
alle komende jaren, decennia en wie-weet-wel eeuwen héél véél succes. Ik 
hoop dat ze allemaal hun genoegen kunnen halen uit het werk dat ze in 
EGEA gestopt hebben (wat heel waarschijnlijk wel het geval is ;) )

Tot op een volgende Merkatoractiviteit!

Jef Reyniers
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AC. Het Annual Congres of EGEA. Voor de leken: hét evenement van 
het EGEAjaar. Dit jaar werd het georganiseerd door EGEA Zürich, in een 
idyllisch dal midden in de Alpen. Anders dan Liane en Amber die het 
congres als deelnemer meemaakten, had ik de opportuniteit om er achter 
de schermen bij te zijn als helping hand. (De makkelijkste en goedkoop-
ste manier om binnen te raken op een congres: op Erasmus gaan naar de 
organiserende entiteit, last-minute vragen of je meekan en rekenen op 
plaatselijke liefdadigheid). En zo gebeurde het: ik vervoegde het zes-kop-
pige kitchen crew en had de kans om de Zwitserse efficiëntie van dichtbij 
te ervaren. 
Want efficiënt waren ze wel. De kitchen crew, volledig bestaande uit vrij-
willigers toverde 3 keer per dag eten voor de volle 189 man op tafel. Voor 
iedereen opscheppen alleen kostte ons een uur (maar dat was het leukste, 
mensen zijn blij als je ze eten geeft). Jammer genoeg toverde het afwas-
machien niet de 190 borden, 190 glazen, 190 dessertkommetjes en de 567 
stukken bestek schoon en droog terug in de kast. En dat 3 keer per dag. 

Maar afgezien van het harde werk was er elke dag plaats voor veel plezier: 
zo maakten we een punch voor de laatste avond met bessen, sap en bidons 
van (5!) liter vodka (Kitchen team mocht voorproeven). En wat mij het 
meest zal bijblijven is de verbazing: kaasfondue (dé Zwitserse specialiteit) 
voor 189 man, dat zijn 36 potten kaas warm op hetzelfde moment: het ís 
mogelijk. En zelfs zonder enige stress. 

AC 2016: Power of the Masses by EGEA Zürich
een blik achter de schermen
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De lieverds van de kitchen crew wisten dat het hard werken was, en zorg-
den ervoor dat ik toch mee op excursie kon! Anders dan een niet nader-
genoemde lid van EGEALeuven, heb ik de dag na de Cultural fair heel 
hard genoten van een zwemmeke in het meer tijdens de excursie naar 
Luzern.  
Heel veel dank en nog veel meer respect naar het orgateam van het con-
gres. Want achter de schermen meewerken zorgde er ook voor dat ik heel 
wat feedback te horen kreeg. En die was ongelofelijk goed. Alles zat super-
strak in elkaar, aan alles was gedacht: er is goed gewerkt in de workshops, 
er is efficiënt vertegenwoordigd, vergaderd en gestemd op de General As-
sembly en er is zéér uitbundig gefeest. Bijgevoegd zitten nog enkele plaat-
jes. Want een foto zegt meer dan 1000 woorden…

Oja, vele groetjes uit Zürich en tot op het kerstfeestje!
Inne Kelemans
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CULTUUR
Hiephoi, het aftellen kan beginnen!

Weldra, op 15 november, zal voor eens en voor altijd worden uitgemaakt 
welke 4 merkatorianen de slimste zijn van allemaal.
Nog niet ingeschreven, maar wil je toch meedingen naar deze prestigieu-
ze titel? Mail snel naar cultuur@merk.student.kuleuven.be met de namen 
van je ploeggenoten erin.
Terwijl we vol spanning de dagen aftellen, is hier toch alvast een kleine 
puzzel om die hersenen in gang te trekken en dat quizvermogen op te 
frissen. Wil je jouw antwoord controleren? Stuur een mailtje naar cult 
uur, of vraag het ons even.

Succes en tot op de quiz!
Rhune, Ellen, Pieter, Sam en Anse
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SPORT    
Gegroet Merkatorianen,

Tijdens de eerste weken van het academiejaar kon u ongetwijfeld niet 
naast Team Sport kijken. In de eerste week was er het kubb-toernooi met 
(weliswaar kleine) pizza’s, waar massaal volk aanwezig was. Daarna was 
het tijd voor het grootste evenement van het jaar: de 24-urenloop. Na een 
reeks van voorbereidingen en vergaderingen was het op 25 oktober zover. 
Zoals de traditie het wil, werd het dit jaar weer een tweestrijd tussen de 
kringen VTK en Apolloon, waarbij de laatste aan het langste eind trok 
met alweer een nieuw record van het aantal gelopen rondjes. Onze feli-
citaties zijn hiervoor alvast op hun plaats. Voor Atmosphere (onze loop-
ploeg, fusie tussen Chemika, Merkator, Bios en Geos) was dit jaar sportief 
gezien een minder succes met die 11de plaats. De start was niet zoals 
gehoopt, maar nog voor middernacht, maakten we een sprong van de 
12de naar de 10de plaats. Op de tweede dag moesten we helaas terug een 
plaats inleveren, mede door de vermoeidheid en de afwezigheid van een 
groot deel van Merkator door excursies. De eetstand waar Merkator dit 
jaar verantwoordelijk voor was, werd daarentegen wel een succes. Kikker-
billen en kaaskroketten verkochten als zoete broodjes en in het verkopen 
van croque monsieurs hebben we Apolloon en LBK weggeconcurreerd 
door onze lage en faire prijzen. Komende week is het tijd om wat uit te 
blazen en te recupereren, maar schrijf 8 november alvast in jullie agenda. 
Dan zullen we kennismaken met de traditionele sport binnen Merkator 
en zelfs Scientica, nl. Aardbal.
Sportieve groeten van Team Sport Team AnTony + medewerkers Wouter, 
Gunnar en Maxim
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Doop verslag
Gegroet Merkatorianen, Schachtenmeesters Chiara en de Witte hier

Het is ondertussen al november en er is al heel wat gebeurt in het scha-
chten (kabouter) dorp. Eerst en vooral mogen we zeer blij zijn met de 
opkomst van nieuwe eerstejaars want het zijn er dit jaar maar liefst 40! 
Beetje bij beetje worden deze ruwe schachten omgevormd tot echte Mer-
katorianen. Een cruciale stap in dit proces in natuurlijk de DOOP. Het 
thema voor de doop van dit jaar was kabouterdorp. Misschien heeft u het 
gezien maar onze schachten hebben Leuven helemaal veranderd in een 
heus kabouterdorp door fabuleus gekleed naar de doop te komen. Ka-
bouter plop en zijn hoede hebben serieus hun best gedaan om alle doop 
opdrachten te volbrengen met een prachtig filmpje als de kers op de taart. 
De doop is niet alleen wandelen in een bloemetjes weide maar ook rollen 
door een modderpoel. De vuile doop heeft hun bloed zweet en een paar 
traantjes gekost maar ik kan met trots zeggen dat ze hier allemaal voor 
geslaagd zijn.
Het gaat u goed en schol aan de schachten!
 De schachtenmeesters
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Wist je datjes
La Louviere is dat geen rijstpap? DM ELRO

WL:”Gasthuisberg? Wow, zitten daar die van geneeskunde?” De Wezel

LVR: ‘Wat is een legende?’ topo4life

... wij eindelijk overtroffen zijn? P.S. pls doe het veilig  Margibach the origi-
nal® (aka 1e Ma)

schacht SVB gisterenavond op Ice Ice Baby een stevige veroveringstocht 
gemaakt heeft Margibach 3.0

Drankprijs? Wij gaan voor de drugsprijs! Ambitieus

schacht TVDH de wc’s van de Dulci zo gezellig vond dat hij daar een 
halfuur is gaan slapen? Dulci for life

Schacht KS al uitgebreid al de hoeken van haar kot getoond heeft aan 
schacht SVB? Ja wadde

Discobar Pelckmans&Royer veel leukere muziek gedraaid zouden heb-
ben… OrienTDation

de Brusselse geografen graag heel Leuven op zijn kop zetten. En ook wel 
graag fietsen stallen in het toilet van LH… die Brusselaars toch...

BV is nog geen week in Leuven en hij heeft opnieuw zijn broek ge-
scheurd  doorgaan op het elan van Spanje

JB:’Seg, moet gij eigenlijk iets doen voor uw thesis?’ Nee, dat gaat vanzelf 



17

GMP practicum nog nooit zo plezand was met gebakken wafels uit de 
droogoven. Volgende keer chocoladefondue? (De volgende keer mogen die wafels wel 
eens langs de redactie passeren.)

Ik doe vooral aan mond op mond reclame Promoguy

Praeses PJV zelfs al gsmnummers van vrouwelijke assistenten weet te 
scoren single and ready to mingle

TBM aan MC: Ik weet welke stromingen er schietend zijn! Ik vind dat 
de Islamistische stroming toch vrij vaak schiet. Sorry Mohammed

Schacht SVB is hier al goe aan het titsen. Buik

“Matlab comes from barcelona, it doesn’t know from anything eh” - GG 
GRMDREI

LMH niet helemaal mee is met concept van een deur en sleutels. Blijven 
proberen LMH! PlanSjarel is the new (and better) X-mas

I took a core in the ice sheet. To show Avicii I was cool. Environmental 
change

“a habit among polar researchers is to cool the whisky with glacier ice” 
Onderzoek, noemen ze dat dan ... 
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Thesissen in Brazilië
Brazilië, u denkt: samba, carnaval en een 
hele dag lang op het strand caipirinha’s 
zuipen! Helaas werd er besloten samen 
te werken met de universiteit van San-
ta Maria met een project in Arvorezin-
ha, gelegen in de meest zuidelijke staat 
van Brazilië waar met je bloot gat op het 
strand liggen helaas geen optie was (zie 
kaartje, vergeef me het ontbreken van 
noordpijl en schaal). Hier bevinden zich 
geen exotische stranden maar een land-
schap dat zorgwekkend hard op onze 
prachtige Ardennen lijkt, waar steevast 
een hele dag Chimmarão in plaats van 
Caipirinha’s gedronken wordt en waar 
exotische vruchten vervangen worden door vlees vlees en nog eens vlees 
(keuze uit churrasco (Braziliaanse BBQ) of een soort van hamburgers).  
Kortom: niet het Brazilië dat je verwacht!

Wat steek je dan zoal uit als je geen hele dag van je kokosnoot kan lig-
gen slurpen met zand tussen je tenen? Zoals op de meeste vragen had 
professor Govers hier een goed antwoord op: 100 boringen doen en 98 
putten graven om de impact van ontbossing op bodemeigenschappen te 
onderzoeken. Zeker genoeg dus om je twee maanden mee zoet te houden! 
Gelukkig moest ik dit stevige werk niet alleen doen; Geoff (bio-ingenieur) 
deed voor zijn thesis interviews met de boeren daar en Jérémy (co-pro-
motor) heeft ons de eerste maand van ons verblijf begeleid en geholpen, 
wat mijn zware boorwerk een pak aangenamer maakte. Voor wat hoort 
wat natuurlijk, want als het regende moesten er data verzameld worden 
voor Jérémy zijn PhD, waarbij we een hele dag door het veld mochten 
ploeteren en onder geïmproviseerde shelters met het laptopje metingen 
uitvoerden.

door Liesa Brosens



19

Verblijven deden we gelukkig niet in een 
van onze zelf gefabriceerde tentenkam-
pen, want al snel hadden Geoff en ik een 
kamer gevonden in een appartementje 
dat we deelden met een lesbisch koppel 
en bijbehorende knettergekke kat (ge-
naamd KATzilla of KATastroof).
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Gedurende het veldwerk werd er een strak werkregime aangehouden: 
elke dag van 8 tot 18 op het veld waarna er thuis wat lekkers gekookt werd 
(om een overdosis vlees te vermijden) en de verzamelde data te verwerkt 
en de volgende dag voor te bereiden. 

Het resultaat van 2 maanden Arvorezinha: onklopbare armworstel-ar-
men, een Chimarrão verslaving, onvergetelijke momenten en vooral 
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Moest je ooit zelf de kans krijgen een thesis in het buitenland te maken: 
niet twijfelen gewoon doen! Dan ben je zo een hele hoop onvergetelijke 
ervaringingen en een paar prachtige reisjes rijker!
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Kerstfeestje
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31 1 2 3 4

20:00 Familiecantus

7 8 9 10 11

Aardbal Oude zakken cantus

14 15 16 17 18

Merkatorquiz Massacantus

EGEA naar concert 
Dubiosa Kolektiv

21 22 23 24 25

Scienticafé International quiz International TD

28 29 30 1 2

Scienticantus
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28 29 30 1 2
Geos-Merkator 
feestje 22:00

5 6 7 8 9

Sinterklaas Schaatsen

12 13 14 15 16

Cantus 20:00

19 20 21 22 23

Kerstfeestje

26 27 28 29 30
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GAG’S
(Geografische Accurate Grapjes)
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HOROSCOOP
Ram: Hey Ram! Als je het gevoel hebt dat je iemand pijn wil doen, 
volslagen normaal. Mars staat hoog in de heliosfeer en oefent een grote 
invloed uit. Gebruik deze agressie om actief op zoek te gaan naar wat je 
wil! Meisjes/jongens, geld, drugs… U see any popo?

Stier: Jouw eerste weken zijn wat chaotischer verlopen en het is niet echt 
duidelijk of het nu goed is gegaan. Maar zolang je geen negatieve com-
mentaar krijgt zit alles wel snor! Laat personen die om je geven weten 
dat je hen dankbaar bent, geef chocolaatjes, iedereen houd van chocola-
tjes.

Tweelingen: Halowkes, je straalt vandaag! Ik merk dat die vierde chak-
ra enorm actief is. gebruik deze energie om orde op zaken te stellen en 
mensen of herinneringen buiten te gooien die iets te maken hebben met 
de cosinus van 17. Er is iemand die steeds naar je zit te kijken en nee 
deze persoon zit je niet uit te lachen. Misschien heeft iemand wel gevoe-
lens voor jou?

Kreeft: Vermijd kokend water! Dit wil zeggen blijf uit de buurt van 
spanningsbronnen of hevige vuren. Jij hebt er niets mee te maken en 
door je te mengen krijg je enkel problemen. Sommigen hebben dezelfde 
problemen als jou, één persoon specifiek. Samen staan jullie veel sterker 
en het zal goed zijn voor jullie relatie.

Leeuw: Let op, deze leeuw staat heet! Bewaar je momentum of zet het 
om naar een andere vorm van energie. Let op dat niemand hiervan 
profiteert. Je kan ervan uitgaan dat andere dit opmerken. 63% kans op 
scoren deze week!

Maagd: Niemand gaat raar naar je kijken als je jezelf eens laat gaan. 
Hup die T-shirt uit en mee de connemara brullen. Hetzelfde in de liefde. 
Niets is zo opwindend als spontaniteit. Verras eens iemand die je graag 
ziet, misschien komt er dan ook iets terug?
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Weegschaal: Voor jou is het evenwicht nu even belangrijk. Afgelo-
pen weken verliepen vlotter dan verwacht. Doe maar effe chill. Verlies 
gewoon het evenwicht niet uit het oog. Als twee personen je graag zien 
en je kan niet kiezen, neem ze beide. Zo lang ze het maar niet weten van 
elkaar is er geen probleem. Trust me, ik ben een horoscoop.

Schorpioen: Jij bent prikkelbaar zeg? Doe rustig. Als iemand zich aan 
jou prikt kan da wel eens hevig gaan ontsteken en dat wilt ook niemand. 
Eens iemand door die dikke schillen van jou kijkt vinden ze wat je echt 
waard bent en dat draait meestal positief uit. Als je er voor zorgt dat en-
kelen zien wie je werkelijk bent kan daar wel eens iets moois uit bloeien.

Boogschutter: Het spel is vrij eenvoudig. Je mikt, je wacht het juiste mo-
ment af, je schiet, en je scoort een 10/10! Laat je niet afleiden door een 
misser en wees ook niet tevreden met een vijf, tienen zijn haalbaar!

Steenbok: Steenbok, ach, waar zal ik beginnen. Af en toe stress is niet 
slecht voor jou. zorg dat je op tijd pauzes voorziet. Ook al zit niet altijd 
alles mee in de liefde, blijf je niet blind staren op wat er slecht gaat. Doe 
eens zot, trakteer eens iemand! (Wat is de kans?)

Waterman: Verdrink niet in je werk! Handel alles één voor één af, zo 
verlies je het overzicht niet uit het oog. Mogelijke partners verliezen jou 
wel eens uit het oog ook. Zorg ervoor dat je niet onopgemerkt blijft want 
je hebt wel wat te bieden!

Vissen: Blub, Alles goed? Natuurlijk gaat alles goed, jouw eerste weken 
waren wat drukker maar je hebt jezelf er uiteindelijk goed doorheen ge-
slagen. Het lijkt rustiger te worden, maar vergis je niet, voor je het weet 
heb je weer een hele stapel taken opgestapeld en kan je er niet maar aan 
uit.
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Spelletjes
Aulabingo

Zorg dat je al deze tien voorwerpen/personen als eerste vindt tijdens de 
les(sen) en roep luid BINGO!

SUDOKU
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Geef je mee kleur aan de wereld van David de kabouter?
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VU: Matthias Mesotten Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee
Eindredactie: Tijs Maes en Sam van Emelen


