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Voorwoord 
 

Lieve lezer, 

 

Wat leuk dat je er weer bent! Of voor als je nieuw bent: welkom. In deze 2e 

editie van ’t Kerndeeltje nemen we je weer mee in een feestachtige periode 

en alles wat we hierin gedaan hebben. Periode 2 is een hectische periode, 

sinterklaas, de kerstdagen en oud & nieuw. Tevens zijn we het jaar in gegaan 

met een nieuwe stamkroeg en hebben we hard ons best gedaan tijdens de 

tentamenweken. We hopen natuurlijk dat deze wederom goed zijn verlopen. 

Gelukkig waren er ook veel leuke activiteiten om onze gedachten van de 

tentamens af te halen, die je in verder in dit verslag kan lezen en bekijken.  

 

We wensen jullie veel leesplezier. 

 

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 

We zijn al op de helft van het jaar en de vereniging draait nog steeds op volle 

toeren. Afgelopen periode is het 5e bestuur gedechargeerd tijdens de 

Algemene Leden Vergadering. We danken bestuur 5 voor hun jaarlange inzet 

in het bestuur.  

Ook is Nucleus hard bezig met het versterken van het contact met de 

Hogeschool. Zoals jullie weten hebben wij onze eigen lijn labjassen en 

labsets, waar de docenten erg enthousiast van werden. Zo hopen wij in de 

toekomst op een goede samenwerking met de Hogeschool, zodat iedereen in 

een mooie Nucleusjas het lab, op! kan.  

 

Website 

Onze Commissaris Interne Zaken (Joost Priem, ook wel onze websiteman) 

heeft zich deze periode hard ontfermt over onze website. Al langere tijd zijn 

wij bezig met een grondige schoonmaak achter de schermen en nu wordt het 

ook tijd voor de website om te stralen. Er zijn onder andere 2 prachtige 

nieuwe pagina’s toegevoegd, namelijk: de teampagina en onze webshop!  

Op de teampagina vind je alle commissieleden die zich het hele jaar hard 

inzetten voor de vereniging. Wie zij zijn en wat ze doen kan je vinden op de 

website. 

Ook kan je vanaf nu handig je merchandise bestellen via de webshop op de 

site! Selecteer je benodigdheden, gooi ze in je mandje en betaal. Hierna 

nemen wij contact met je op en kan je je spullen zo snel mogelijk bij ons 

ophalen.  
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Introkamp 2020 

Ook aankomend collegejaar zal er weer een introkamp zijn voor alle 

aankomende eerstejaars. Ken jij iemand die B&M of Chemie wilt gaan doen? 

Laat diegene zich dan vooral aanmelden! Via de nieuwsbrief zal ter zijner tijd 

bekend worden vanaf wanneer de inschrijven open gaan. Tevens kan jij jezelf 

als lid aanmelden voor de kampcrew! Houd hiervoor de nieuwsbrief in de 

gaten voor meer informatie. 

 

Update bestuur 

Het bestuur is op de helft van haar jaar. We vinden het erg belangrijk dat we 

als bestuur goed kunnen samenwerken, waarvoor we niet alleen elke week 

vergaderen en gezamenlijke activiteiten hebben, maar ook leuke dingen met 

elkaar doen. Zo hebben we afgelopen periode samen Thanksgiving gevierd en 

doen we af en toe samen een drankje. Zie je ons een keer zitten in het Grand 

Café? Sluit dan gerust aan        

Zoals iedereen wel weet wisselt Nucleus ieder jaar op 1 september haar 

bestuur. Heb jij interesse om een jaartje bestuur te doen? Spreek een van ons 

aan als je alvast wat meer informatie wilt! Binnenkort zullen we meer bekend 

maken over het openen van de bestuurssollicitaties.  
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Activiteiten 
Spelletjesavond 

De dagen werden kouder en niemand had zin om naar buiten te gaan. 

Daarom trokken wij de warme truien aan en haalden we de spelletjes uit de 

kast voor een spelletjesavond in De Eeuwige Student. Naast competitief 

monopolyen werd er ook Mario Kart, Super Smash en van alles anders 

gespeeld. Wij hebben het erg naar onze zin gehad en we hopen jij ook!  
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Kerstdiner 2019 

Ieder jaar dineren leden van SV Nucleus samen tijdens het traditionele 

kerstdiner. Dit jaar schoven wij aan tafel bij Proeflokaal Bregje, waar de 

borden leeg werden gegeten en de drankjes besteld bleven worden. Na het 

kerstdiner trok een select groepje erop uit naar het Hogeschool kerstgala, 

waar veel gedanst en gesjanst werd.   

Naar aanleiding van jullie reacties was zeker te concluderen dat het 

kerstdiner een groots succes was, waarvoor we jullie willen bedanken. 

Ondanks dat de kerstvakantie al lang achter ons ligt, hopen we dat jullie een 

fijne vakantieperiode en jaarwisseling hebben gehad.  
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Nucleus on Ice 

Traditiegetrouw trokken wij ook dit jaar weer de schaatsen aan voor een 

magisch Nucleus on Ice. Met een kleine, maar gezellige, groep zijn we het ijs 

op gegaan en onze schaatskunsten laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disney Prinsessen borrel  

De december borrel van dit jaar stond in het thema van Disney prinsessen.  

Tijdens deze borrel, die plaatsvond in de NEXT, hebben wij tevens bekend 

gemaakt wat onze nieuwe stamkroeg zou worden, namelijk Breehuys 16. We 

hopen iedereen hier binnenkort te zien! 
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Bowling 

Om de periode goed af te sluiten 

zijn we samen de baan op gegaan 

om te bowlen. De competitie was 

hard, maar de sfeer was enorm 

gezellig.  

 

Odessa afscheidsborrel 

Na 5 lange jaren iedere 3e donderdag van de maand in de Odessa te hebben 

geborreld moesten wij helaas afscheid nemen van onze geliefde stamkroeg. 

Na een proost met eigenaar Bert en het overhandigen van de Chimi 

Chemistry Kids set en wat mooie Nucleusspullen, hielden wij een laatste 

proost in Odessa. Lieve Odessa, bedankt voor alle mooie avonden <3 

 

Oostblokborrel 

In januari was stond het thema van de maandelijkse borrel in het thema van 

de studiereis. Hierbij zaten we voor het eerst in onze nieuwe stamkroeg 

Breehuys 16 en werd er tevens bekend gemaakt dat we in 2020 met de 

studiereis naar Boedapest zullen gaan. Gelukkig waren veel mensen erg blij 

met deze keuze, wat ook te merken is aan de hoeveelheid aanmeldingen. 

Terwijl de vodka deze avond werd geschonken, was dit wederom een 

geslaagde borrel.  
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Educatief 
Pubquiz 

Op 3 december 2019 organiseerden de Educatiecommissie en 

Activiteitencommissie gezamenlijk een pubquiz. Hierbij werden vragen 

beantwoord als ‘Hoeveel inwoners telt Leiden?’ en ‘Wat wordt er bedoeld 

met een BVO’tje?’. Onder het genot van een overschot aan bittergarnituur 

gingen we de strijd met elkaar aan en is er een fanatiek groepje eerstejaars 

vandoor gegaan met de winst.  

 

Excursie anatomisch museum LUMC 

Om de hoek van de hogeschool bevindt zich het anatomisch museum van het 

LUMC, alleen toegankelijk voor studenten binnen ons vakgebied. Het uiterst 

boeiende museum bevat meer dan 800 preparaten van zowel gezonde 

mensen als ziektebeelden van alle verschillende leeftijden. In 2 groepen zijn 

we langs geweest voor een rondleiding door het museum, waarbij we veel 

interessante dingen hebben kunnen zien.  

 

Studiesessies 

Ook in periode 2 waren er uiteraard weer tentamens, waarvoor de 

Educatiecommissie studiesessies had georganiseerd. Heb jij nog tips of 

vragen voor de Educatiecommissie? Laat het ons dan weten via 

ec@svnucleus.nl  

 

 

 

 

mailto:ec@svnucleus.nl
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Studiereis 
Zoals bekend gaan we ieder jaar op studiereis, met dit jaar als bestemming: 

Boedapest! De inschrijvingen zijn al geopend, maar zitten al bijna vol! Wil je 

nog mee? Dan kan je je aanmelden via boedapest.svnucleus.nl We zullen van 

30 april tot 5 mei Boedapest verkennen met een selectie Nucleuzen. We 

zullen de toeristische hotspots bezoeken en andere leuke activiteiten 

ondernemen. Benieuwd naar de details? Check de inschrijflink!       Let op: dit 

jaar overlapt de studiereis niet met de herkansingen (yay)! Hierdoor is 

iedereen in de gelegenheid om sowieso mee te kunnen.  

 

Ledenkamp 
Wil je wel een onvergetelijke tijd beleven, maar binnen de grens blijven? Ga 

dan mee op ledenkamp! Van 30 mei tot 1 juni zullen wij in een gezellig 

scoutinghuis in Breda verblijven. Hier zullen wij de gebruikelijke 

kampactiviteiten doen, zoals een kampvuur en spelletjes. Inschrijven kan via 

ledenkamp.svnucleus.nl  
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Samenwerkingen 
New Years Resolutions 

Woensdag 8 januari 2020 luidden we met de studieverenigingen van 

Hogeschool Leiden samen het nieuwe jaar in. Met het traditionele ‘New 

Years Revolutions’ werd er geproost op het nieuwe jaar. Net als vorig jaar 

(knipoog) was het een spectaculair succes.  

 

Faculteitsborrel 

Namens de faculteit Science and Technology wordt ieder jaar een borrel 

georganiseerd voor alle studenten en docenten van onze mooie faculteit. 

Door alle voorzitters van de studieverenigingen en de MLO studentenraad 

werd een kort praatje gehouden over waar we ons mee bezig zullen houden 

komend jaar en luidde faculteitsdirecteur Patrick Pijnenburg een toost. Onder 

het mom van ‘beter laat dan nooit’ willen we ook via deze weg iedereen een 

gezond en gelukkig 2020 wensen.  


