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Voorwoord 
Lieve lezer, 

De vakantie is alweer bijna voorbij en dat betekend ook dat dit de laatste 

keer is dat wij als bestuur 2019 – 2020 jullie hier te woord staan. Vol trots 

dragen wij volgend jaar het stokje over aan het 7e bestuur en wensen hen 

alvast enorm veel succes. 

We hopen dat je een fijne, uitgeruste zomer hebt gehad en vol energie het 

nieuwe jaar weer kan starten, ondanks dat deze grotendeels nog vanuit huis 

zal zijn. De eerste fysieke activiteiten sinds de lockdown hebben weer 

plaatsgevonden, waar we erg blij mee waren aangezien het fysieke contact 

een groot gemis was. De activiteiten zijn dan ook uiteraard weer in dit 

Kerndeeltje terug te lezen. We wensen je veel plezier met lezen en een goede 

voorbereiding op het nieuwe collegejaar. 

Veel liefs,  

Bestuur 2019 – 2020 

Satus volantes! 
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De vereniging 
De laatste periode van het jaar is vaak een gezellige periode waarin wordt 

toegewerkt naar de zomervakantie. Niet alleen is in juni onze dies, maar ook 

begint het weer steeds aangenamer te worden en raken de terrasjes voller. 

Dit betekend normaal gesproken meer gezelligheid, terwijl dit voor de 

meeste van ons niet zo was. Colleges werden vanuit huis gevolgd en onze 

vaste borrelavond moest ook helaas gecanceld worden. Dat we thuis 

moesten blijven betekende zeker niet dat er stil gezet werd, want online ging 

er nog van alles door.  

Halverwege juli kwam het nieuws dat kleinschalige evenementen weer door 

mochten gaan, en daar moest natuurlijk op geborreld worden. Voor het eerst 

sinds lange tijd konden we elkaar – op 1,5 meter afstand weliswaar – weer 

zien. Hoe dit eraan toeging kan je verderop lezen.  

Ook stromen er langzaam nieuwe, aankomende eerstejaars leden binnen. De 

vereniging heeft zich dit jaar enorm ontwikkeld. Zo is de verkoop van onze 

labjassen en labsetjes flink gestegen en zijn het aantal leden/volgers op social 

media ook aanzienlijk toegenomen. We hopen dat ondanks het gebrek aan 

introductie activiteiten de nieuwe leden zich toch welkom bij ons voelen en 

online hun weg binnen de vereniging vinden.  

Veel leden hebben onlangs te horen gekregen dat ze zijn afgestudeerd. We 

willen iedereen van harte feliciteren en succes wensen met hun vervolg 

opleiding of zoektocht naar een nieuwe baan! 
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Activiteiten  

60’s borrel (juli) 

De juli borrel stond volledig in het teken de jaren 60. De eerste borrel sinds 

de lockdown was een grote uitdaging, maar het was er absoluut niet minder 

gezellig om.  

 

Summer Vibes borrel (augustus) 

Om de zomer goed af te sluiten stond de augustus borrel in het teken van 

Summer Vibes. Hoewel voor deze borrel de maatregelen al waren 

aangescherpt, was het alsnog leuk om te zien dat er al gelijk nieuwe 

eerstejaarsleden van de partij waren. We hopen dat de borrels zo snel 

mogelijk weer in de originele vorm kunnen plaatsvinden!  

 

Eind BBQ 

Op 27 augustus was onze eind BBQ. Je zou kunnen zeggen dat het bijna een 

openings BBQ was, aangezien enkele dagen later het nieuwe collegejaar 

alweer gaat starten. Voor vele van ons was dit echter toch een afsluiting van 

het jaar, omdat we elkaar al lang niet hebben gezien. Gezellig was het in 

ieder geval zeker.  
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Welke commissie past bij 

jou?-test 
Zoals jullie weten hebben wij 10 prachtige commissies waar onze vereniging 

niet zonder kan. Ieder jaar zijn er ca. 50 actieve leden die in commissies of 

bestuur de vereniging staande houden. Twijfel jij nog welke commissie jij wilt 

doen? Of verveel je je gewoon? Doe dan de test!  

Vul de vragen in, turf hoe vaak je welke letter hebt. De letter die jij het meest 

hebt omcirkeld, hoort bij de commissie die het best bij jou past! Zie de 

volgende pagina’s voor de antwoorden. 

 

Vraag 1. Wat zeg je als iemand vraagt of je een biertje wilt? 

a. Je probeert diegene over te halen om het biertje voor jou te betalen. 

b. Je zegt volop ‘ja’ en adt je biertje. 

c. Je kijkt naar het biertje en denkt ‘ik had dit beter kunnen tappen’. 

d. Je neemt het biertje aan, maar begint vervolgens te preken over 

waarom Heineken naar slootwater smaakt. 

e. Je neemt het biertje uiteraard aan, maar had toch liever een cultureel 

21 °C Klokbiertje gehad. 

f. Je zet alle biertjes in beerpong opstelling en zoekt wanhopig naar een 

pingpongbal. 

g. Je neemt het biertje aan en hebt de Wie Betaald Wat al ingevuld 

voordat ‘ie door slokdarm glijdt. 

h. Je neemt het biertje aan, maar stuurt wel iedereen een Snap ervan. 

Hoe moeten ze anders weten dat je aan het pilsen bent? 

i. Je neemt het biertje aan en vertelt iedereen over dat ene exotische 

biertje dat je ooit op had in Gent. 

j. Je kan het biertje niet accepteren, spa rood is prima. Morgen is het 

legday. 
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Vraag 2. Welk nummer zou jij elke dag kunnen luisteren? 

a. Give me your money – Little Big 

b. Liever Te Dik In De Kist (Dan Weer Een Feestje Gemist) – Stef Ekkel & 

René Karst 

c. Atje voor de sfeer -  René Karst 

d. White and Nerdy - 'Weird Al' Yankovic 

e. Enter The Ninja – Die Antwoord 

f. Campfire song – SpongeBob Squarepants 

g. It’s All About The Money - Meja 

h. Paparazzi – Lady Gaga 

i.  A Thousand Miles – Vanessa Carlton 

j. Pump it – The Black Eyed Peas 

 

Vraag 3. Hoe zouden jouw vrienden je omschrijven? 

a. Vrienden? Ik heb alleen maar klanten. 

b. Trekt permanent een pilsje open. 

c. Als een cocktail met extra liefde 

d. Als ik iets wil weten over RWS, ga ik wel naar hem toe. 

e. Ligt altijd ergens in een steegje te slapen 

f. Kan nog kaartlezen 

g. Altijd heel gezellig bij de Sudoku vereniging 

h. Stuurt elke avond een Snap van het avondeten 

i. Corrigeert altijd mensen die het woord ‘camembert’ niet goed 

uitspreken 

j. Heeft nooit tijd, zo meteen hockeytraining 
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Vraag 4. Hoe leer jij voor een tentamen? 

a. Via via wat uitwerkingen van StudeerSnel gefixt. 

b. Ik volg wel gewoon de werkcolleges. 

c. Tentamens? 

d. Ik leer het beste door dingen uit te leggen aan andere mensen. 

e. Met een Klokje op het bureau. 

f. Broek uit, op je hoofd. 

g. Wiskunde tentamens leer ik sowieso niet voor. Voor de rest klop ik 

meestal aan bij de Educatiecommissie. 

h. Mijn DM zit vol met uitwerkingen. 

i. Khan Academy of de chille Indian guy op YouTube volgen. 

j. Tijdens de rustdag, maar eerst nog kwark kopen. 

 

Vraag 5. Welk voorwerp past het best bij jou? 

a. Mijn visitekaartje 

b. Een feesthoedje 

c. Theedoek 

d. Chemnote 

e. Klokje op 21°C precies 

f. Zakmes 

g. Rekenmachine 

h. Powerbank 

i. Creditcard 

j. Eiwitshake 
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Welke letter heb je het meest omcirkeld? Check hier welke commissie 

het beste bij jou past!  ↓ 

a. Acquisitiecommissie 

De Acquisitiecommissie past per-fect bij jou! Je zou zelfs nog een Nucleus pen 

aan een kameel kunnen verkopen, want praatjes heb je zat. Als lid van de 

Acquisitiecommissie sta jij tijdens borrels altijd met mensen te praten over je 

nieuwe ideeën en geef jij iedereen je visitekaartje. 

b. Activiteitencommissie 

De Activiteitencommissie is jouw tweede familie. Elke week vergaderen? Dat 

kan opzich wel, maar alleen als er ook gefeest kan worden. Je vind het fijn als 

mensen het naar hun zin hebben, maar twijfelt soms nog of je de huiskat niet 

bent vergeten eten te geven? 

c. Barcommissie 

HA, BIER! 

d. Educatiecommissie 

De Educatiecommissie is echt wat voor jou. Je bent altijd bezig met mensen 

helpen en vraagt iedereen hoe zijn tentamen is gegaan. Zelf haal je niet per 

se altijd de hoogste cijfers, maar je hebt ten minste wel altijd je collegekaart 

bij je tijdens een tentamen. 

e. FiasCo 

De FiasCo is geboren om dingen te laten mislukken, en daar wil jij natuurlijk 

onderdeel van uitmaken. Hoewel eigenlijk bijna niemand lid is van de FiasCo, 

zijn er altijd wel mensen die graag willen bijdragen aan zo’n fiasco. 

Vergaderingen notuleren op bierviltjes en creatieve ideeën spreken jou wel 

aan. 
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f. Kampcommissie 

Als potentieel lid van de Kampcommissie wist je natuurlijk al dat deze 

commissie voor jou uit de test zou rollen. Je bent graag buiten en doorgaan 

tot de late uurtjes is voor jou geen probleem. Lekker gezellig, gewoon doen. 

g. KasCommissie 

De KasCommissie past bij je, of niet. In jouw geval dus wel! We houden het 

lekker kort (net als onze vergaderingen), maar een kritische blik is onmisbaar. 

h. Mediacommissie 

De Mediacommissie past bij bijna iedereen. Of het je nou leuk lijkt om de 

website te beheren, video’s voor het YouTube kanaal te maken of zo af en 

toe een Insta post te doen (of bij te dragen aan ’t magische Kerndeeltje!!!) 

verschilt per lid van deze commissie. We komen af en toe bij een, maar 

meestal ga jij lekker je eigen gangetje. 

i. Reiscommissie 

De Reiscommissie past goed bij jou, je hebt lef en kan goed leiding nemen. Je 

weet je te redden in het buitenland en bent niet weg van een weekje 

doorstrijden. Daarnaast geniet je ervan om een onvergetelijke week te 

beleven. 

j. Sportcommissie 

Je wist natuurlijk al dat de SpoCo perfect voor jou was, sport is jouw ding. Je 

staat ervoor open om nieuwe dingen te proberen, want zo open minded ben 

je dan weer wel. Yoga, volleybal of karten maakt niet uit. Jij sleurt iedereen 

mee de zaal in. 

 

En? Kwam uit de test wat je had verwacht? Geweldig!! Want je kan je nu 

direct aanmelden voor een van onze commissies via 

commissies.svnucleus.nl. Als je eerst nog vragen hebt is dat natuurlijk ook 

oké, stuur vooral het bestuur een berichtje via info@svnucleus.nl 

mailto:info@svnucleus.nl

