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Voorwoord 
 

Lieve lezer, 

 

We zijn al verder in het jaar en zelfs het einde van dit collegejaar begint in 

zicht te komen. Zo feestachtig en gezellig periode 2 was, zo leeg was periode 

3. Wegens COVID-19 moesten wij in het begin van periode 3 al snel onze 

activiteiten annuleren. Hiernaast is ook voor het eerst onze jaarlijkse 

studiereis geannuleerd, wat we natuurlijk erg betreuren. Gelukkig zijn er 

iedere week online activiteiten, waarin wij proberen jullie actief te houden en 

de hersens te blijven laten kraken. Nu dat de diesweek steeds meer begint te 

naderen, hopen wij dat we deze in de beste vorm mogelijk kunnen 

neerzetten. Houd dus vooral onze nieuwsbrief en social media in de gaten 

om hiervan op de hoogte te blijven! 

We wensen jullie allemaal veel sterkte toe in deze periode en hopen jullie 

online te treffen! #StaySafe #StayHome 

 

Liefs,  

 

Bestuur 2019 – 2020 

Satus volantes! 

 

 

Ps. Wil jij bijdragen de volgende editie van ‘t Kerndeeltje of zelfs aan de 

almanak? Stuur je tekstjes of foto’s in via meco@svnucleus.nl  
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De vereniging 
Algemeen 

Periode 4 is begonnen en voor de meeste studenten is het een onzekere 

periode. Veel studenten vragen zich af of ze hun propedeuse gaan halen of 

komen in de knel met hun afstuderen. Als vereniging proberen we iedereen 

zo goed mogelijk te helpen en verheldering te brengen. Mocht je hier dus 

vragen over hebben, schroom dan niet om de Assessor Onderwijs te 

contacteren via  de infomail (info@svnucleus.nl) of via andere kanalen. 

Naast alle onzekerheid en problemen zijn er ook positieve dingen om de hoek 

komen kijken. Het is erg mooi om te zien hoe snel we ons hebben aangepast 

naar het online lessen volgen en iedereen zich inmiddels redelijk wegwijs 

heeft gemaakt in Microsoft Teams. Daarnaast hebben onze commissies 

razendsnel alternatieve, online activiteiten opgezet.  

 

Website 

Ook afgelopen periode heeft het bestuur zich sterk ontfermt over de website, 

die vanaf nu een nieuw jasje heeft! Naast het feit de lay-out is veranderd, is 

ook de shop  geüpdatet en is de pagina ‘Nieuw bij Nucleus’ toegevoegd. Op 

deze manier proberen wij er niet alleen te zijn voor onze huidige leden, maar 

ook iedereen die lid wilt worden. 
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Update bestuur 

Het huidige bestuur is hard bezig met de 

toenadering van het einde van het collegejaar. 

Wegens de huidige 

situatie omtrent COVID-

19 konden veel 

activiteiten helaas niet 

doorgaan, maar dat 

betekend niet dat er stil is 

gezeten. Zoals ieder jaar 

wordt op 1 september 

officieel het stokje 

overgedragen en staan er 

nieuwe mensen aan het 

stuur. Het bestuur is 

momenteel hard bezig met 

de laatste hand leggen aan 

deze overdracht.  

Ook is er op 12 mei 2020 een 

Algemene Leden Vergadering gehouden, waarop 

het Kandidaat Bestuur (KB) voor het collegejaar 

2020 – 2021 is ingestemd! Graag feliciteren wij: 

• Willemijn Beek, Voorzitter van bestuur 

2020 – 2021 

• Esmee van den Berg, Secretaris van 

bestuur 2020 – 2021 

• Joulyssa Wolff, Penningmeester en 

Commissaris Externe Zaken van 

bestuur 2020 – 2021 

• Senna Latooij, Commissaris Interne 

Zaken van bestuur 2020 - 2021  
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  Quarantaine activiteiten 
Tijdens de quarantaine blijven we uiteraard niet stil zitten. Hierom zijn 

verschillende activiteiten bedacht, één voor iedere dag van de week (met 

uitzondering van het weekend natuurlijk). 

 

Nucleus in beweging 

Op maandag heeft iedereen moeite met de start van de week. Het is 

momenteel misschien wat lastiger om motivatie te vinden om aan de slag te 

gaan voor school en al helemaal om goed in beweging te blijven. De 

Sportcommissie laat dit niet ongezien voorbij gaan en organiseert daarom 

iedere maandag ‘Nucleus in beweging’, waarbij via onze Discord channel 

wordt er samen gesport. Zo zijn er door verschillende mensen trainingen 

gegeven voor yoga, een thuis work-out, pilates en boksen.  
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Netflix Party  

Op dinsdag is het dan weer tijd om bij te komen 

van de intense work-out van maandag. We gaan 

met z’n allen massaal bankhang met een film 

aan. Zo hebben we onder andere We’re the 

Millers en Ocean’s 8 gekeken.  

 

Samen studeren 

Ondanks het vele thuis zitten moeten we niet 

vergeten dat we nog steeds studeren en dat dit 

ook allemaal doorgaat. Daarom is er op 

woensdagavond een speciaal moment om 

samen te studeren via onze Discord channel en 

om al je vragen kwijt te kunnen.  
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 Discordborrel 

Ondanks het thuis zitten willen we ook weer niet 

dat iedereen alleen is. We kunnen elkaar niet meer 

(fysiek) zien, maar hebben nog wel de behoefte om 

bij te kletsen en ervaringen met elkaar te delen. 

Op donderdag proosten we online en kletsen we 

bij via onze Discord channel.  

  

eSports 

Om het weekend goed in te luiden kruipen we 

op vrijdagavond achter de laptop’s om samen 

heel sportief te e-sporten. Dit varieert van een 

fanatiek potje Skribbl’en tot Minecraft of Piccolo. Wat 

we doen maakt eigenlijk niet heel erg veel uit, want het is altijd 

wel gezellig. 
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Studiereis Boedapest 
Helaas kon de studiereis naar Boedapest van dit collegejaar niet doorgaan. 

Om jullie toch een beetje van de Hongaarse sferen te kunnen laten proeven, 

willen we jullie meenemen in een online tripje door Boedapest en hoe de 

week er ongeveer uit zou hebben gezien.  

Boedapest is de hoofdstuk van 

Hongarije, gelegen aan de 

weerszijden van de Donau. Door 

deze gigantische rivier heeft 

Boedapest enorm veel bruggen en 

hiermee een prachtig uitzicht. Naast 

de rivier liggen o.a. het 

parlementsgebouw  en prachtige 

heuvels. 

Boedapest heeft veel interessante 

bezienswaardigheden, waaronder 

het Nationaal Museum en de vele 

badhuizen die de stad kent. Dit en de 

Technische Universiteit Boedapest 

zijn natuurlijk hotspots die tijdens 

ons bezoek niet zouden kunnen 

ontbreken. 
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Hierbij nog een opsomming met bijzondere overige feitjes over Boedapest en 

Hongarije: 

• Er is een verspreid geloof dat mensen in Hongarije niet met hun 

glazen proosten als ze bier drinken. Dit is omdat in 19e eeuw een 

aantal generalen werden geëxecuteerd door Oostenrijkers die erop 

proostten. Resultaat was dat Hongaren dit 150 jaar niet zouden doen 

en nog steeds niet doen.  

• Paprika is één van de bekendste Hongaarse producten en het wordt 

dan ook enorm veel gebruikt in de Hongaarse keuken én 

geëxporteerd. 

• Het nummer 96 is hartstikke belangrijk in Hongarije, omdat Hongarije 

werd gesticht in 896. Gebouwen in Boedapest mogen niet hoger zijn 

dan 96 meter en het Hongaarse volkslied wordt in 96 seconden 

gezongen (als je het juiste tempo aanhoudt). 

Of Nucleus ooit nog een bezoekje zal brengen aan Boedapest is nog niet 

bekend, maar wie weet wat de toekomst ons brengt. 
 

Groepsfoto’s studiereizen SV Nucleus 2017, 2018 en 2019 

 


