28 oktober 2013
Editie 1
Jaargang 1

Want dit boekje staat bol van leuke artikels!

Verantwoordelijke uitgever: Geos Leuven vzw
1
Redacteurs: Nick Janssens, Frédéric Van den Ostende &
Stef Bruynseels

2

Voorwoord van de redactie
Beste Geologen
Na vele jaren zonder maandblad pakt het gypsidium uit met Cleavage!
De driekoppige redactie van dit gloednieuwe blad zal trachten op
geregelde tijdstippen een informatief boekje uit te brengen. Deze
informatie zal variëren van kooktips van Joke tot al dan niet
waarheidsgetrouwe horoscopen tot zelfs nieuws uit Wallonië van onze
Waalse vriend Nicolas! Ook zullen de roddels der geologen verzameld
worden in dit blad en zo gedeeld worden met de gehele
studentenkring, zodat iedereen een beetje up-to-date blijft (dit blad is
namelijk een veel effectiever roddel-medium dan Facebook, Twitter of
Dag Allemaal).
Aangezien wij ons maandblad verder willen uitbreiden dan de
gemiddelde rubrieken van de Flair gaat het maandblad ook een
communicatiemiddel zijn van het praesidium naar de rest van Geos
toe. Elke editie zal er een woordje van de Praeses in het blad aanwezig
zijn en zullen ook de functiepraesessen (sport, cultuur en feest) een
woordje uitleg geven over activiteiten. Ook kunt u zelf de kring
toespreken in de vorm van een lezersbrief, die u ons kan insturen!
Het maken van dit blad vergt natuurlijk veel werk en wij appreciëren
dan ook elke mogelijke input. Hebt u een idee voor een extra rubriek,
hebt u opmerkingen, hebt u roddels, contacteer ons dan zeker! Wij zijn
steeds te bereiken op redactie.geos@gmail.com. Elke vorm van
feedback over het maandblad appreciëren wij natuurlijk ook!
Bedankt aan alle personen die hebben meegewerkt aan deze editie!
Verder kunnen wij u alleen nog maar aansporen om verder te lezen in
de eerste editie van het maandblad Cleavage en misschien eens
ontdekken wat de piemelstaartrubriek inhoudt?

Veel leesplezier!
Nick, Frédéric en Stef
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Woordje van de praeses
Beste studenten Geologie,
Ik kan met veel trots en een goed gevoel terugkijken naar de eerste
weken van het academiejaar. Ik zag een toffe groep beginnen aan de
opleiding die samen met ons de weg hier aan onze faculteit en in
Leuven begint te vinden. Dat Geologen nog altijd goed kunnen feesten
en kunnen cantussen heb ik ook al kunnen meemaken.
Nu kan ik zelfs iets unieks meemaken. De geboorte van een heel nieuw
maandblad : ‘Cleavlage’. Ik wil alvast het redactie team bedanken voor
de tijd en moeite die ze hierin hebben gestoken. Dus sla gerust de
bladzijde zo meteen om, want ik ben er zeker van dat het blaadje
volstaat met boeiende zaken, grappige anekdotes en sappige verhalen.
We zijn het jaar het al goed van start gegaan. Dat mag zeker gezegd
worden. Als de rest van het jaar er even goed gaat uit zien? Ik kan u
maar een ding zeggen: ‘ U hebt nog maar een fractie gezien van wat u
dit jaar allemaal te wachten staat’. De banden met de archeologen
worden gesmede om er een knallende TD mee te organiseren. Sport is
even aan rusten van een fantastische 24-urenloop maar vliegt er zo
meteen weer tegen aan om de proffen en assistenten uit te dagen. Nog
maar te zwijgen van Cultuur die al volop bezig is met te brainstormen
over hun volgende topactiviteit.
Na veel vergaderen zijn de plannen voor de lustrumweek bijna rond, en
ik kan u verzekeren dat we het 50 jaar bestaan op een goede manier
gaan vieren!
Het was een waar genoegen om het eerste woordje te schrijven in
cleavlage, geniet van de komende pagina’s en tot op een van de geos
activiteiten!

Nathan
Praeses Geos 2013-2014
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Feest aan het woord
Beste Geos en sympathisanten, hier spreken jullie door meisjes
geliefde feestpraesessen.
Het nieuwe academiejaar is al enkele weken oud en daarom doen we
graag en terugblik op het zeer goed geslaagde openingsfeestje met
bios. Het was een topper van formaat met veel goede en mooie dj’s die
de ene topschijf aan de andere goochelde. Er werd gefeest zoals het
hoort en het bier en de jenever vloeide rijkelijk, met een spouwer als
gevolg.
Ondertussen is het jaar al wat verder en staan jullie natuurlijk allemaal
te popelen om naar het volgende geos-feestje te komen. Dit zal
doorgaan op 30 oktober. Aangezien het vanaf 12 u Halloween is, is dit
natuurlijk ook ons verkleedthema. Iedereen komt dus strak in een
heksenpak of ander lelijke wezen om lekker gezellig warm samen met
ons te komen. Kom misschien ook best op tijd, dit kan nog wel zijn
voordelen hebben. Binnenkort wordt ook de übercoole plaats van dit
feestje meegedeeld. Maar voorlopig blijft dit nog ven geheim.
De daaropvolgende activiteit is onze eerste TD van het jaar. Dit word
weer een knaller van formaat. Een TD waar je fier bent gewoon
omwille van het geoloog zijn. En dit is nog niet alles, nee helemaal
niet! Deze TD is in samenwerking met Alfa, onze geliefde archeologen.
Samen met hen zullen we op 20 november een prachtige avond beleven
in het mooie decor van de Albatros. Wie nog altijd niet overtuigd is: Ik
heb mij laten vertellen dat er tussen Alfanen heel veel knappe meisjes
en mooie binken zitten, en wie wilt dat nu niet. Deze avond zal
muzikaal ondersteunt worden door talloze dj’s met nationale faam en
jarenlange draai ervaring. Ook zal het bier weer aanwezig zijn in grote
getalen. En vergeet vooral niet vroeg genoeg te komen Geos-td’s staan
er om bekend om voor 11 uur al volledig vol te zitten.
Begin jullie dus allemaal al maar grondig voor te bereiden. Leer de
klassiekers volledig juist mee te zingen, ga je verkleedkoffer nog maar
eens bovenhalen en begin maar als geld opzij te zetten voor de mooie
avondjes die er aankomen.
Jullie Feestpraesessen, Michiel en Lars.
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Sport spreekt!
Als sportpraesessen staan wij in voor de sport gerelateerde activiteiten
van GEOS. Dit houdt vooral in dat wij toffe -en soms niet al te serieuzesporten uitkiezen waar de hele kring aan kan mee doen en dat wij
verantwoordelijk zijn voor de Interfacultaire Beker competities. Hierbij
gaan we als GEOS, of samen met een vriendschappelijk kring, de strijd
aan met de andere Leuvense verenigingen in de meest populaire
balsporten. Daarnaast zullen we dit semester nog een beerpong
toernooi organiseren en tevens een proffensport, waarbij we het
opnemen tegen de assistenten en de professoren. Ook stond afgelopen
week de belangrijkste Leuvense sportactiviteit op de kalender,
namelijk de 24 urenloop. Hierbij sloegen we onder de noemer van
Atmosphere de handen in mekaar met Merkator, BIOS en Chemika,
waarmee we in 24 uur geprobeerd hadden zoveel mogelijk rondjes te
lopen en op die manier hopelijk Wina te verslaan. Om dit doel te
bereiken, waren we sinds enkele weken bezig met looptrainingen, om
zowel onze als uw conditie op een topniveau te krijgen. Helaas hebben
we Wina dit jaar niet kunnen verslaan. We zijn strijdend ten onder
gegaan met een mooie 8ste plaats en 857 gelopen rondjes. Hopelijk
zullen we volgend jaar wel in ons opzet slagen.
Graag bedanken wij ook iedereen dat heeft meegelopen met
Atmosphere om ons doel te bereiken. Ook gaat er dank uit naar de
supporters, die ervoor hebben gezorgd dat onze lopers steeds
gemotiveerd bleven. Als laatste bedanken wij ook nog alle
medewerkers.

Met sportieve groeten,
Rik & Cas
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Ook cultuur heeft iets te zeggen
Glenn en Guus, uw cultuurteam schotelt u altijd tal van unieke en
gezellige activiteiten voor, zoals onze afgelopen activiteit die zware
bieren-degustatie combineerde met gezelschapsspelletjes. Mercikes
aan al degene die voor deze gezelschapsspelletjes hebben gezorgd. Het
was een hele plezante avond. We vonden het echter wel jammer dat er
geen eerstejaars aanwezig waren, aangezien het toch wel een
interessante activiteit was om elkaar en oudere studenten te leren
kennen.
In de nabije toekomst zal er een beiaardbezoek gepland worden in de
toren van de universiteitsbibliotheek, dat gekoppeld zal zijn met een
filmavond! We hopen jullie dan allen te mogen verwelkomen!! Tot dan!
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Geosweekend
Het Geosweekend van 2013 was er weer eentje om U tegen te zeggen.
Na 3 dolgedraaide dagen was je misschien vergeten welke
marginaliteiten je allemaal had uitgestoken. Geen nood, hier is een
opfrissing.
Hé, het is oké om…
… te hakken op liedjes als ‘Gangnam Style’ en ‘Ik vlieg in een
vliegmachien’
… de totem van Jungle Speed voor de 20ste keer op het verkeerde
moment te grijpen
… slapende dronken mensen te versieren met kroonkurkjes, potten en
pannen, ketchup, bakken bier, een badeend…
… je tegenstander in beerpong af te leiden met wulpse bewegingen
… in je bed te blijven liggen terwijl iedereen op excursie gaat
… de fiets van N.R. op het dak te zetten
… mede-eerstejaars bijna te muilen tijdens ‘The Circle of Love’
… naar het toilet te glippen bij een massaal bezoek aan de keuken
tijdens de cantus
… beerpong te spelen na een zatte cantus
… Erasmusstudenten heel erg hartelijk te verwelkomen
… stiekem al af te tellen naar het Geosweekend van volgend jaar
… in het midden van de nacht heerlijke crock-monsieurkes te maken
… een overslaande stem te hebben bij het inzetten van een liedje

9

Koken met Joke: Kip, appel en paprika
Het eerste gerecht is een vrij simpel gerecht. De mosterd smaak wordt
gecamoufleerd door de bruine suiker en dit geeft een aparte maar
lekkere smaak!. Het moeilijkste is de appel en de paprika schillen en
snijden. Dus dat zal wel lukken!! Het duurt ook niet lang om het klaar
te maken.
Prijsklasse: ongeveer 5€ per persoon
Benodigdheden (2 personen):
1 gele paprika (fijngesneden)
1 appel (fijngesneden)
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel bruine suiker
1 flesje room (+/- 20 cl)
2 kipfilets
beetje boter of olijfolie
gebakken aardappels
Bereiding:
Ik maak dit in mijn wokpan, dit is het makkelijkst want je kan gewoon
alles samen gooien. De gebakken aardappels moet je wel in een aparte
pan bakken met een beetje boter.
De eerste stap is de kip bakken met wat boter of olijfolie. Als de kip
bijna klaar is doe je er de paprika bij. Als de paprika wat zacht begint
te worden kan de appel erbij. Na 2min kan je de room erbij doen
samen met een lepel mosterd en een lepel bruine suiker. Proef van de
saus en pas het aan met wat mosterd of bruine suiker.

Recensie: SDB vindt dit gerecht vrij lekker en vraagt er wel eens naar.
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Koken met Joke, door de redactie
Zoals een goede redactie het zou moeten doen, hebben wij het gerecht
uit de kookrubriek zelf ook klaargemaakt om na te gaan of Joke jullie
niet wou vergiftigen. Want geef toe, mosterd + bruine suiker kan als
een rare combinatie klinken en omdat de bijgevoegde recensie heel
partijdig was geven wij hier zelf onze recensie en extra tips.
Wij hebben het gerecht voor drie volwassen mannen gemaakt met het
dubbele van deze ingrediënten en we waren alle drie propvol en we
hadden nog steeds eten over, dat wij als goede personen hebben
uitgedeeld aan toevallige voorbijgangers!
De bereidingstijd voor het snijden van de paprika’s, appels en de
aardappels en het klaarmaken van het geheel bedroeg ongeveer drie
kwartier. Als je het gerecht dus voor een kleiner publiek klaarmaakt zal
dit wel sneller zijn.
Wij hebben twee gesuggereerde serveerwijzen voor het gerechtje. De
ene is eerder gastronomisch, of hoe je het aan de bomma zou serveren.
De andere is eerder bourgondisch, zoals je ze aan jezelf of je lief zou
serveren. Het is aan jullie om uit te maken welke je verkiest.

Wij vonden het een enorm geslaagd
gerechtje en zouden het zeker nog
eens willen eten! Dank u, Joke!
SMAKELIJK!!
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Analyseer eens een cantuslied!
Deze keer nemen we het lied van Hertog Jan eens onder de loupe
(aplantisch 15x lijkt mij voldoende). Voor de geologen misschien beter
bekend als het lied van Hertogen Jan.
Dit lied werd voor het eerst
gepubliceerd in een bundel uit
1947 - hoewel de schrijver zich de
moeite getroost heeft te doen
alsof het lied al eeuwen bestond,
is het dus niet ouder dan dat - van
Brabantia
Nostra,
een
brochurereeks
van
het
Nederlandse
Brabants
Studentengilde
over
de
geschiedenis van Brabant.
Over de zinsnede “Harba lorifa”: “Harba” is de oudst bekende Dietse
naam voor Brabant. “Lorifa” komt van “l’oriflamme”, de gouden vlag.
Dit lied is in de loop der jaren uitgegroeid
tot het (officieuze) volkslied van de
Nederlandse provincie Noord-Brabant. In
studentenkringen is het gebruikelijk dat alle
Brabantse (Nederlandse en Belgische)
studenten rechtstaan tijdens het zingen van
de eerste strofe. De Antwerpse studenten
staan recht tijdens de tweede strofe. De
Turnhoutse (en bij uitbreiding: studenten uit
de Turnhoutse Noorder-Kempen) studenten
staan recht bij de derde strofe. Vanaf de
vierde strofe komen de andere provincies
meestal aan bod.
Uw senior,
Freddels
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GeoRoddels
- G.B. had een erotische conversatie over gotische pilaren met een
studente.
- Waarschuwing + Advies vanuit 2de Master:
Opgepast vrouwvolk! Er is een zekere jongeman (ik denk dat hij van
ostende komt) die probeert meisjes te versieren die dringend naar het
toilet moeten. Zijn werkwijze: Hij komt rond jou hangen en probeert al
schurend reactie uit te lokken. Indien u hierop bevestigend reageert
trekt hij zijn mond open en probeert hij te muilen.
Kniestoot en wegwezen is dus de boodschap indien deze verschijning u
benaderd.
-

J.VR heeft gemuild met een biologe op de Winabar.
Walen en West-Vlamingen kunnen communiceren!!!
J.P. heeft een knappe zus
2e bach bevat veel (knappe) single personen
Er zijn hele mooie foto's van een roodharige jongen getrokken op
het openingsfeestje, deze zijn natuurlijk ook hier bijgevoegd en
de personen in de foto zijn onherkenbaar gemaakt.
- Gezocht! Lange knul met zwarte pull op het hoofd die overdadig
morste met bier en de vrouwentoiletten binnenstapte
donderdagnacht 26 september in HDR.

Tot zover de redelijk korte roddel rubriek van
deze editie! We hopen tegen volgende editie
nog meer roddels te mogen doorgestuurd
krijgen en we zullen deze roddels zelfs
persoonlijk doorsturen naar Sinterklaas!
Mail ons op redactie.geos@gmail.com
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Roodharige preases leest mails met een
onbekende dame.
Het edelros van GEOS pakt wel eens uit met zijn “veel” te drukke
agenda. Een vaak terugkomend punt is het sturen van vele mails naar
bedrijven en andere onbekende ontvangers. Maar toen hij beweerde
dat hij samen, met een preasidiumlid van Gypsidium, tussen 23.00 h –
00.30 h mails aan het checken was, ging er bij menig man een belletje
rinkelen.
Iedereen kent onze leider wel van zijn koperroden
lokken of zijn foute kleding stijl. Toch zijn dit
niet zijn enige handelsmerken, zo heeft hij ook
nog het alom gekende en gepatenteerde
#RapeFace. De meeste mensen maken zich uit de
voeten wanneer ze dit gezicht zien, aangezien dit
betekent dat dit alledaagse brave knulletje
veranderd naar het monster van een #RapeNate.

#RapeNate

Luchtsirenes loeien en gans Leuven wordt geëvacueerd voor wat ook
wel de Duivel van Arenberg wordt genoemd. Toch ziet niet iedereen
het gevaar van dit gedaante in! Zo zal een van zijn preasidiumleden
hem nooit in de steek laten, ze blijft bij hem! Ze wil zelfs een van haar
drukke OOR- of POC-vergaderingen hiervoor laten vallen. Uiteraard
weten we tot vandaag toe nog steeds niet wie deze dame is!

“Draw me like one of
your French girls.”

Wat we wel weten, op basis van goed
geargumenteerde assumpties, is dat zij degene was
die met Nathan mails aan het lezen was. Uiteraard
wordt het lezen van mails hier gebruikt als een list
om de ware activiteit die plaatsvond gedurende dat
tijdstip te verbergen. De huidige speculaties wijzen
er namelijk op dat onze zeemansblonde leider
lichtelijk aan het muilen was met deze dame!
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Fredje’s kinder-cocktailhoekje
Dag beste kindervriendjes,
Buiten een uitstekende senior voor de Leuvense geoloogjes te zijn,
schuilt er in Fredje ook een schitterende cocktailshaker en echte
kindervriend! Zijn specialtiteit ligt dus in het maken van alcoholvrije
cocktails. Elk kindje dat later geoloog wil worden zal hij verwennen
met het recept van een heerlijke alcoholvrije coctail. In deze editie:
Coconut kiss (een heerlijke romige cocktail).

Ingrediënten:
8
4
2
2

cl.
cl.
cl.
cl.

Ananassap
Sinaasappelsap
Kokossiroop
Room

Werkwijze:
1. Decoratie: 1/4 citroen, geraspte kokos (in
een bord). Draai de rand van het
longdrinkglas door de kwart citroen en doop
hem in de geraspte kokos in het bord.
Verwijder het teveel aan kokos door zacht
tegen het glas te tikken.
2. Doe alle ingrediënten met 4 ijsblokjes in de
shaker. Sluit de shaker en schud het geheel
ongeveer 15 seconden door elkaar.
3. Doe 2-3 ijsblokjes in het glas en giet de
inhoud van de shaker daar door de barzeef
overheen. Serveer met een rietje.
Voila, uw coconut kiss is klaar! Volgende keer ben ik er weer met een
lekkere alcoholvrije cocktail!
Barman Freddels
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Ein Walloon in le South [suss]
Er blijkt dat indien Vlaanderen onafhankelijk wordt, 41% van de Walen
niet meer op vakantie zullen gaan in Vlaanderen en dat 39% geen
Vlaamse producten meer zouden gebruiken. Slechts 14% zou Frans
leren. (Bron: Sudpresse) In verband met de Vlaamse producten zal dit
zowel een negatieve als een positieve impact hebben:
 Verontrustend is de afname van het
aantal

passagiers

aangezien

geen

in

Zaventem

Vlaamse

tickets

zullen gekocht worden en dat een
groot deel van de Walen de Vlaamse
grens niet meer zullen oversteken.
 Daarentegen zal de ring rond Brussel
veel

minder

lijden

aan

files.

Inderdaad, het blijkt dat 39% geen
Vlaamse wegen willen gebruiken
aangezien de ring rond Brussel een
Vlaams product is! Zou de onafhankelijkheid van Vlaanderen dan
het einde van de files betekenen?
Andere positieve aspecten is dat er minder volk aan de Vlaamse kust
zal zijn waardoor de mensen van vrede en rust zullen kunnen genieten.
Ook zal de Franse taal geen vereiste meer zijn om als jobstudent in de
horeca te werken.
Handelaars moeten niet verontrust zijn, Vlamingen zullen massaal een
weekendje organiseren aan de kust aangezien er toch weinig volk is en
er geen files zullen zijn op de autosnelwegen.
De vraag is dan wel, zullen Vlamingen nog naar de Ardennen mogen?
Dat weet niemand.
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Internationaal neemt zijn functie té serieus.
Het zijn vruchtbare tijden voor de soort H. Habilis (ookwel gekend
onder de naam Hash Punt), zo blijkt uit diverse getuigenissen van
enkele anonieme personen. Wij zoeken voor U uit hoe het komt dat
deze soort momenteel een groot succes kent.
Getuigenis van een aanwezige op het Openingsfeestje:
Zeg eens, wat was er te zien op het openingsfeestje?
“Voor ons is het niet altijd even makkelijk om te
begrijpen wat Dhr. Hash Punt bedoelt. Zo gebruikt hij
frequent woorden zoals o.a. een mallet, een pompebak,
djei, … . Deze voor ons schijnbaar onverstaanbare taal
lijkt geen probleem meer te vormen eenmaal hij
communiceert met inwoners uit andere landen in
Europa.”
Bedoelt u dat hij dan eerder sociaal wordt met
bijvoorbeeld internationale studenten? “Goh, ik zou het
Een schets van H. , geconmeer als sociaal noemen! Soms lijkt het zelfs dat het strueerd aan de hand van
jachtseizoen geopend is! Maar op het feestje heb ik ze
getuigenissen.
gewoon voor een lange tijd zien praten met elkaar!” En
was hij dan de enige persoon die deze jachtgronden aan het verkennen
was? “Neen helemaal niet! Er was ook een student geologie aanwezig
met een vals Leuvens dialect die steeds maar bleef praten over
gotische zuilen. Maar hij leek wel niet zoveel succes te hebben als Dhr.
Hash Punt …” Mmm interessant, alleszins bedankt voor uw anonieme
getuigenis!
Getuigenis van een aanwezige op het Geos weekend:
Ik heb gehoord dat u na het zien van deze feiten mentale begeleiding
nodig had, klopt dit? “En of het klopt! Ik ben er nog steeds niet goed
van!” Wat heeft u dan op die bewuste avond gezien? “Het is moeilijk
voor mij om dit te beschrijven, maar iedereen vond dat H. zijn functie
veel te serieus nam die welbewuste avond! Ze waren gewoon weg een
‘potje aan het muilen’ … jakkes … het spijt me maar de gruwel wordt
me teveel.” Bedankt voor uw getuigenis, ik hoop dat u dit voorval kan
verwerken!
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De piemelstaart-rubriek
Dag geologen!
Welkom bij het eerste deel van de piemelstaartrubriek! Wat is een
piemelstaart? Als je dat niet weet, moet je misschien eens horen bij de
master studenten die een Engelstalige master volgen! Zij zullen dit
zeker voor jullie willen betalen!
Voor deze eerste editie maken we al direct een specialleke! Het gaat
de wereld rond onder verschillende namen: sneuvelvocht, pipet,
pretsap, blijheidsvloeistof… Maar wij zullen het nu dopen als ‘Nathan is
lelijk’.
Voor dit drankje bestaan 2 versies: 1 die acceptabel is om op een
feestje te schenken en 1 die je drinkt is beperkte vriendenkringen als
je weet dat iedereen snel te slapen gelegd kan worden!
Ingrediënten:
 Fruitsap
 Passoa
 Witte wijn
 Vodka
 Cointreau
 Gin
Bereiding
We maken 5 liter, dus we vullen onze ketel/kan met 3 liter fruitsap,
waarna wij er een hele fles passoa inkappen en een volledige fles witte
wijn. De rest van de kan wordt naar eigen smaak gevuld met de 3
overige dranken. Om het leuker te maken, kan je ook maar 2 liter
fruitsap gebruiken en die liter vervangen door meer vodka en gin.
Beide formules smaken even sterk, dus pas op! Maar pret is verzekerd!
Tip: bij feestelijke gelegenheden kan de witte wijn vervangen worden
door cava. Bubbles make a great party!
Бармен Fredsakov
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek
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Een kleurplaat!
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Horoscoop
 Dino (Ram)
Hoera! Positief nieuws alom : wegens vroegtijdige kaalheid zal uw
rosse karakter u geen parten meer spelen.

Ook zal plots veel

plezier vinden in het maken van massa’s taken. Doordat u echter
zo veel voor school zult bezig zijn zal u nog minder serieus
genomen worden.
 Aquifer (Waterman)
U bent geen fan van het triestige, druilerige herfstweer. Dit
probeert u op te lossen door consistent het gipsplaatje te
combineren met gekruiste polars bij microscopie. Hier zult u
echter spijt van krijgen wanneer het op punten gaat. Probeer ook
de Alma-maaltijden te vermijden, hier zult u ook niet gelukkiger
van worden.
 Hamersmijter (Boogschutter)
Deze maand begint aangenaam voor u, onderweg naar de les zal
je een poesje tegenkomen dat je dan ook zal aaien. Dit zal echter
het hoogtepunt van uw maand zijn, probeer u te troosten met de
herhalingen van The Bold and the Beautiful.
 Trilobiet (Kreeft)
Het semester is bijna halfweg. U kijkt terug op wat u al
gepresteerd heeft deze voorbije weken en blijft met gemengde
gevoelens achter. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op
Geos-activiteiten, dit zal u leven wat meer kleur geven. Moest dit
ook niet helpen

kan u ook nog altijd het volgende doen :

http://www.youtube.com/watch?v=wBMKARtQReE.
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 Mammoet (Steenbok)
De geologische studies blijven u verbazen en afleiden van alle
andere zaken. Zo erg zelfs dat u vergeet uw goudvissen te
voederen! Vergeet ook niet de doelstellingen die u gesteld heeft
te behalen.
 Tweeling
Zoals het past bij uw sterrenbeeld probeert u van twee walletjes
te eten. Stop hiermee, dit is ongezond! Van 1 walletje eten is
meer dan genoeg, gulzigaard!
 Schacht (Maagd)
Na lang proberen heeft u eindelijk door hoe het douchesysteem
op kot werkt, jammer genoeg is de douche wel stuk. Coprolite
happens! Dit heeft toch een positieve kant, doordat u veel
deodorant moet kopen zal u veel Plus-punten scoren in de
Delhaize.
 Anomalocaris (Leeuw)
De volgende maand zal u weinig geluk vinden in de liefde, enkel
iemand van hetzelfde geslacht zal interesse tonen in uw subtiele
avances. Toch een positieve noot, de nieuwe asfalt in de
Naamsestraat zal uw fiets deugd doen.
 Stauroliet (Stier)
De volgende maand zal er een zijn om nooit meer te vergeten : u
vindt 2 cent op de grond, er zal een vogel uw kamer
binnenvliegen (gratis eten/gezelschap!) en u geraakt eindelijk
door die moeilijke level van Angry Birds! Doe zo voort.
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 Kompas (Weegschaal)
Er zal een balans zijn van goede en slechte momenten in de
volgende maand. Welke zullen doorwegen kiest u zelf door
middel van een ‘Pikachu’.
 Twistappel (Vissen)
Probeer conflicten te vermijden deze maand. Sinterklaas komt
dichter en dichter bij en u wilt niet op de lijst van de stoute
kindjes terecht komen.
 Ammoniet (Schorpioen)
Van een neutrale maand
gesproken, probeer eens
wat pit in uw leven te
brengen!

Breng

is

een

Twistappel (vissen)

nachtje door in het Geokot,

vang een eend, gooi met eikels

tegen een verkeersbord…
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Gesponsord door:
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