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Voorwoord van de redactie
Lieve vrienden van de betere literatuur,

De herfst is het land al ingetrokken en de winter staat aan de deur. De
goedheiligman is al aangemeerd met zijn ROETZWARTE pieten en in de
verte horen wij het gedonder van de examenperiode al. Maar niet
gevreesd, want Cleavage zal U vergezellen, verwarmen, troosten en
delen in de vreugde die bij deze speciale tijden horen. Feestjes,
cantussen, sportactiviteiten, het GEOS-weekend en nog veel meer heeft
U de afgelopen weken bezig gehouden. Meer van hetzelfde zit er aan te
komen en ook daarvan zal de voltallige redactie van Cleavage
gedetailleerd verslag van doen.

Omdat ook wij vernieuwend moeten zijn en meegaan in de
veramerikanisering van Europa, is de bierrubriek aangepast naar een
fastfoodrubriek waarin enkele van de beruchtste Leuvense fastfoodzaken
onder de loep worden genomen. Daarnaast worden ook in deze editie de
nachtelijke gewoontes van een professor geologie uit de doeken gedaan!
Ook worden al Uw beschamende vragen en onzekerheden besproken in
de goede oude rubriek van Tante Cas.

Na al het tumult van de afgelopen weken en het aanstormend geweld
van de blok zal U tenminste op één vaste waarde kunnen vertrouwen:
intelligenter dan de Dag Allemaal, stoerder dan de Libelle, uitdagender
dan de Flair en sexyer dan de Penthouse; uw steevaste dosis Cleavage!
Mit vielen dank,
De voltallige Cleavage-Redactie
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De praeses (s)preekt
Beste geologen vriendjes,

December staat voor de deur en de temperatuur is al flink gezakt.
Deadlines komen dichterbij alsook de blok maar niet getreurd, geos doet
nog enkele zeer leuke activiteiten. Samen met Merkator wordt er nog
een klein feestje georganiseerd. Op dit feestje vergeten we even dat de
winter voor de deur staat en houden we een beachparty!
December wil zeggen dat de Sint in het land is. Op de laatste Geos
cantus van dit semester komt hij langs. Wie braaf is krijgt lekkers en wie
stout is de roe. Om een geweldig eerste semester af te sluiten
organiseert 2e bachelor het Geos kerstfeestje. Jong en iets minder jong
zitten dan samen en genieten van een aperitief gevolgd door een drie
gangen menu.
Afgelopen maand vond de eerste Geos TD plaats. Deze TD was samen
met Bios georganiseerd en was geslaagd. Onze feestprinsessen hadden
een super idee uitgewerkt.
Onze cultuur-praessesses hadden een gesloten quiz georganiseerd. Elk
jaar was vertegenwoordigd en 1e bachelor deed zeker niet onder voor de
oudere jaars en eindigde 3e. De overwinning werd behaald door 1e
master.
Op onderwijsvlak hebben er verschillende Cobra gesprekken
plaatsgevonden. In onze richting was er een goede opkomst en dit werd
zeer geapprecieerd. Op Stura worden de studeerplaatsen tijdens de
examenperiode besproken. Er wordt nagedacht over een nieuw systeem
om het inschrijven van de herexamens te vergemakkelijken en te
vervroegen zodat de herexamenplanning vroeger vrijgegeven wordt.
Ik hoop jullie allemaal te zien op het kerstfeestje, tot dan!

Jondalar, Praeses Geos
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Woordje van Feest
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Sport aan het woord!
De heren van Sport waren te laat met hun tekstje, bij deze heeft de
redactie hen, op passende wijze, op hun plaats gezet.
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Cultuur laat van zich horen
Heuleu

leuve

dreuzeuls

Zweuds eus eun teul deu neu zeu meuileuk eus deus geun weu jeulleu
neu eun heut zweuds weu veurteullen. Deu deurdeuchte deurdeunkeur
deuwde deu beur deur deu deur. Deu weus neu deu bedeuling weunt neu
eus
deu
deur
keupeut.
Zo dat was jullie eerste les Zweeds. Nu tijd voor belangrijke zaken!
De dreuzels die mee geweest zijn naar de improcup weten dat dit een
topavond was, aan diegenen die niet zijn mee geweest : Dit was een top
avond! Wij kunnen alleen maar aanraden om volgend jaar zeker eens
een
kijkje
te
gaan
nemen.
Naast de improcup was het op 25 november eindelijk tijd voor de
belangrijkste activiteit van het eerste semester, de GEOS-quiz. Door de
talrijke opkomst was dit een topeditie, waarvoor dank. Er werd
onverschrokken gestreden en fout geantwoord, gedacht en gevloekt,
gelachen en gejuicht tot er uiteindelijk een winnaar bekend was.
Proficiat aan 1ste master met hun verdiende overwinning. Aan alle
verliezers, laat jullie zeker niet doen en kom volgend jaar terug strijden
om die eer!
Tot slot willen wij ook dat jullie 23 februari in jullie agenda goed
noterenten. Zoek u een dreuzel/dreuzelienetje en kom mee bierpongen
in het zaaltje onder alma 3. Verder info volgt nog.
Veel kruiden en kaas!
Toedels lieve dreuzels
Uw
cultuurmeisters
Maarten & Stijn
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Vicepraesessen aan het woord
Beste geologen

Het einde van het semester zit er weer bijna op. We hopen dat iedereen
zich al goed heeft geamuseerd. Maar wij denken dat dat geen probleem
mag zijn, na de meest fantastische TD met Bios, een interessante en
gezellige quiz en natuurlijk het megaweekend. Ondertussen hebben we
ook al een receptie gehouden voor de opening van de nieuwe geogang.
Terwijl er nog een paar details afgewerkt moeten worden, zien we dat
er veel volk in de geogang zit en we kunnen daar alleen maar uit afleiden
dat de geogang in de smaak valt.
Maar natuurlijk is het einde er nog niet helemaal en kunnen we uitkijken
naar nog enkele gezellige activiteiten. Nu de dagen korten, en het wat
kouder wordt, is het altijd leuk om samen wat dichter bij elkaar te
kruipen. Ik denk dan natuurlijk aan het Kerstfeest van Geologie. Onze
tweedejaars zullen weer een topmenu voor jullie boven toveren waar
jullie van kunnen smullen. Zijn jullie een beetje braaf geweest? Want
die lieve goede man genaamd Sinterklaas zal ook de geologen een
bezoekje brengen. Ook zal jullie toppraesidium een eetstandje
organiseren waar jullie iets kunnen drinken en eten om wat warmer te
worden.

Ook willen we jullie er nog aan herinneren, dat als je met vragen zit, je
ons altijd mag contacteren.
Alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Groetjes en knuffels
Jullie Vice-praesessen
Najade & Vincent
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Onze senioren
Commilitones,
De voorbije maand hebben we drie(!) cantussen achter de rug. Allereerst
was er 30 oktober de Alumnicantus. Helaas waren de bachelor- en
masterjaren niet goed vertegenwoordigd maar er waren wel heel wat
oude zakken aanwezig. Het was een toffe cantus met elk deel een eigen
thema en voorgezeten door verschillende senioren.
9 november vond de Disneycantus plaats, waarbij er heel wat geologen,
maar ook niet-geologen op aanwezig waren. We moeten eerlijk zijn, het
was nogal chaotisch omdat de boxen niet luid genoeg waren of van
slechte kwaliteit waren. Maar we hebben er het beste van gemaakt en
uit en uiteindelijk was het wel redelijk geslaagd. De prijzen voor best
verklede gingen naar twee mensen van Chemika, maar er waren ook
geologen die origineel verkleed waren.
Ten slotte was er ook de (Cara)cantus op het weekend. Dit was ook een
geslaagde met veel straffen (met de terugkeer van de trechter en hier
en daar wat extra gekruid bier) en een beperkte hoeveelheid bier. Alle
jaren waren redelijk goed vertegenwoordigd, maar wederom was
tweede master niet te verslaan in de jarenestafette.
Dit semester is er nog één cantus, namelijk de Sintcantus op 8 december
in de Ambiorix. Speciaal voor ons hebben de Sint en een paar van zijn
trouwe Zwarte Pieten hun verblijf in België verlengd, zodat hij de brave
geologen kan belonen en de stoute geologen een originele straf kan
geven. Vergeet dus zeker niet een mail te sturen naar
sinterklaas@geosleuven.be met sappige roddels over een geoloog als je
deze persoon wilt zien gestraft worden de enige echte heilig man van dit
land. Jullie mogen ook een tekening/brief maken voor de Sint en deze
mogen tot maandag aan Najade geven. Zij zal deze dan persoonlijk nog
doorsturen naar de Sint en wie weet brengt de Sint nog iets voor je mee
naar de cantus.
Prozit corona, tot de volgende!
Guus & Najade
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De Jef van ICT
De afgelopen week sloot het ganse 'webteam' van GEOS zich gedurende
enkele dagen hermetisch op in een donkere grot om zo hard te kunnen
werken aan enkele nieuwe mogelijkheden voor onze site:
- Onze site ondersteunt vanaf nu het sturen van push notificaties.
Om deze te kunnen ontvangen, moet je wanneer de pop-up in je
browser verschijnt, akkoord gaan met het feit dat we je deze
kunnen sturen. Het voordeel van deze notificaties is dat we je op
een eenvoudige manier op de hoogte kunnen brengen van nieuwe
berichten op onze site of andere zaken zonder dat je de site open
moet hebben staan. Deze notificaties werken in Google Chrome
(zowel op de desktop als op Android), Safari en in de laatste versies
van Firefox. Je kiest uiteraard zelf of je deze meldingen wil
ontvangen, maar we beloven plechtig dat je we het aantal
meldingen zeer beperkt zullen houden!
- Voor een compleet nieuwe GEOS-app had het webteam van GEOS
helaas de tijd noch het budget, maar onze website is nu nog wat
geschikter voor mobiele apparaten (de website was al volledig
'responsive'). Wanneer je op je smartphone (iOS of Android) de
website bezoekt krijg je bij een tweede bezoek de vraag om de
website aan je startscherm toe te voegen. Wanneer je dat doet,
wordt de website een heuse 'webapp' waardoor je de site zonder
storende elementen kunt bekijken en met 1 druk op de knop altijd
de kalender of het laatste nieuws van GEOS kunt raadplegen. Je
kunt dit uiteraard op elk moment doen, je hoeft dus niet te
wachten tot de melding verschijnt.
- Over onze kalender gesproken... deze werd ook in een nieuw
kleedje gestopt en zou vanaf nu nog gebruiksvriendelijker moeten
zijn!
- Alle verkeer tussen de gebruiker en deze site verloopt vanaf nu ook
volledig versleuteld (te herkennen aan het hangslotje in je
browser). De bedoeling is om in de nabije toekomst ook de
subdomeinen (zoals bv. onze Wiki) aan te pakken.
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Heb jij zelf suggesties voor die dingen die beter kunnen of toegevoegd
zouden moeten worden, blijkt er ondanks talloze tests toch iets niet
helemaal te functioneren zoals het hoort of wil je gewoon je hart even
luchten, contacteer dan zeker de webmaster via het contactformulier op
onze site!
Groeten van uw webmaster, namens het volledige webteam!

Het volledige webteam van GEOS, uiteraard wordt er na een
lange werkdag samen gekookt om de groepssfeer te
bevorderen. De webmaster is te herkennen aan de lange
baard.
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een seriereview
Een nieuwe Cleavage, een nieuwe review van een serie. Ook deze maand
lieten we onze Noord-Koreanse kindslaafjes uren en uren binge-watchen
in ruil voor een kommetje rijst en dat leverde het volgende verslag op.
De serie die in deze editie onder de loep wordt genomen is Fargo. Deze
serie is – net als Gravity Falls in de eerste editie van dit academiejaar –
te bekijken op Netflix of uiteraard op verschillende manieren illegaal te
downloaden en te streamen. Bij deze ontkent de redactie elke
aansprakelijkheid in geval van gerechtelijke vervolging.
De naam van de serie en de basis van het verhaal, is gebaseerd op de
gelijknamige film uit 1996 van de gebroeders Coen. Deze donker
komische, oscarwinnende misdaadfilm speelt zich af in het besneeuwde
stadje Fargo, Minessota, een boerengat zoals we er in België veel
hebben. Glansrollen zij onder meer weggelegd voor Steve Buscemi en
Frances McDormand.

De scenarioschrijvers van de serie plukten als het ware de meest
intrigerende passages en personages uit de film en incorporeerden deze
in een 10-delige miniserie met de naam Fargo meer dan waardig. De
humor is nog donkerder, de personages nog onvoorspelbaarder en het
13

verhaal nog meeslepender. De makers proberen ook de cultsfeer die van
de film afdruipt, te reanimeren maar slagen hier minder in, mede
doordat ze hun ziel verkopen aan een mediagigant als Netflix.
Momenteel is Fargo aan zijn tweede seizoen van 10 afleveringen bezig.
Waar hoofdrollen in seizoen één nog waren weggelegd voor toppers als
Martin Freeman en Billy Bob Thornton, krijgen nu enkele mindere goden
hun kans om te schitteren op het kleine scherm. Ook gaat in seizoen
twee de verhaallijn eerder zijn rustige gangetje in tegenstelling tot de
trein van plotwendingen in het eerste seizoen.
Een eigenschap van eender welke film of serie waar ondergetekende
telkens voor zal zwichten is een sterke cinematografie. En mocht er nu
iets zijn waar Fargo in uitblinkt is het wel cinematografie. Het immer
besneeuwde landschap draagt hier zeker toe bij.
De originele soundtrack die doorheen de film vaak op de achtergrond te
horen valt, werd ook herwerkt tot een zeer melancholisch lied dat
gespeeld wordt tijdens de begingeneriek.
Goede muziek en mooie beelden, altijd een prima koppel.
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In bed met… Sarah Fowler
In de 2e installatie van deze rubriek is een van jullie dappere
redactieleden gaan aankloppen bij onze locale expert in hard rock en
onze professor petrologie: Sarah Fowler. Omdat zij Engelstalig is, en het
zo ook leesbaar is voor haar is, blijft het interview in de originele taal
(en ook omdat ik een beetje te lui ben om het te vertalen).

At what time do you usually go to bed and wake up?
It varies, usually I go to bed around 11.30 and I wake up around 5
AM.
How do you wake up in the morning?
In the morning, I wake up naturally, but I wish I didn’t, maybe I
could sleep a bit more if that was the case. I thought about getting
one of those Philips wakeup light, but I thought it was a bit too
expensive for what you’d get out of it.
Do you prefer waking up when it’s light outside or dark?
I have heavy blinders, so for me it’s always dark outside. I don’t
really have a preference, but it’s still nice when it’s light out.
Do you sleep in pyjamas?
Let me phrase this properly: I sleep decently attired.
Do you sleep in a 1 or 2 person bed?
I don’t know what it’s called here in Belgium, but it is 1.60m wide,
probably 2 person bed.
Do you sleep on a hard or soft mattress?
It’s in between, I used to sleep on a soft mattress, but I changed
it. I used to experiment with pillows, but I’ve noticed that if the
pillow is higher than my neck I get neck pains. I now sleep with a
fancy pillow with different zones.
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Do you ever fall asleep on the couch/behind your desk/in the bus/…
Most of the time I fall asleep on the couch, but since it’s pretty
short my legs hang over the edge and my feet get pretty cold.
Maybe I should also get a hard mattress, since my couch is also
pretty hard *laughs*. I also tend to fall asleep on the bus.
Are you a heavy or light sleeper?
Probably light, because I sometimes wake up during the night.
Do you dream a lot and do you remember them if you do?
I used to dream a lot, but now not anymore. I’m guessing it’s an
age thing, I heard your sleeping pattern changes when you get
older. But I do remember my dreams when I wake up at night. I
think it’s like exercise to remember your dreams (like weight
lifting).
Do you have a rock on your nightstand?
I don’t have a nightstand. I leave that space free for my computer.
Do you have a morning temper?
No, I have a great temper in the morning, it might explain why I
wake up so early!
Do you have a favourite rock?
I don’t have a favourite, but if I did, it has to be a type of hard
rock. If I had to choose, I’d pick Eclogite and Basalt (but basically
all basalts are cool types of rock!).
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Geologen en eten
De redactie staat sinds haar oprichting garant voor de bespreking van
enkele (terecht) onbekende of onbeminde bieren. De link tussen
geologen en bier is ontegensprekelijk, maar dat kan ook gezegd worden
van geologen en lekker eten. Geologen, de Bourgondiërs der Leuvens
studenten. Daarom keerden we deze keer tot onze innerlijke Michelininspecteur en trokken met grote honger naar de haute cuisine die Leuven
te bieden heeft.

McReview McDonalds (Sander)
Voor deze Mcreview heb ik de “Chicken sensation” Mcburger gekozen,
dit kostte in een Mcmenu €7.80, wat ik wel vrij veel vind voor McDonalds.
De Mchamburger bestaat uit een Mcbroodje, een grote chicken
Mcnugget, veel Mcsla, Mctomaat, Mc-ui en een Mchoning-mosterd sausje.
Het was voor McDonalds standaarden vrij mooi gepresenteerd, het leek
zelf een beetje op de Mcfoto van het Mcmenu. Het Mcbroodje zag er al
bij al redelijk smakelijk uit.
Qua Mcsmaak was het zeker niet slecht, het is geen Haute Cuisine maar
dat moet je ook niet verwachten in een fast foodketen. Ik moet er echter
wel bij opmerken dat er veel te veel Mcsla tussen het Mcbroodje zat, dit
viel er heel gemakkelijk uit zodat het de Mcsmaak niet echt beïnvloedde.
Het was zeker een lekkere Mcburger maar voor
€7.80 zou ik toch ergens anders gaan eten. Zeker
aangezien ik toch een Mctijdje heb moeten
wachten op mijn Mc-eten.
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Pieter – Royal crispy bacon menu
Als standaard supplement neem ik bij
een
McDonald’s
menu
steeds
mayonaise en cola. Ketchup moet
curryketchup zijn, anders no way. De
burger die mijn aandacht trok op het
menubord in deze genotstempel, was
de Royal crispy bacon. Een gewaagde
keuze want deze had ik nog nooit
gegeten.
Qua
smaak
stelde
McDonald’s echter niet teleur: het
heerlijke spek in combinatie met de
aan perfectie grenzende cuisson van
de burger was een genot voor de
smaakpapillekens.
Inhoudelijk zijn er toch wel wat
vragen te stellen bij deze burger. In
principe had ik hier te maken met
een cheeseburger met 2 reepjes
spek, waarvoor ik zo’n 3 euro meer
betaalde. Is het deze prijs waard? De
prijs en grootte ervan is te
vergelijken met andere burgers op
de menukaart dus ofwel zijn deze te
duur of cheeseburgers goedkoop, aan
u de keuze. Het is ook duidelijk dat
McDonald’s met deze burger tegengewicht wil bieden aan de Steakhouse
van Burger King. Missie gefaald, hieraan kunnen weinig fastfood-burgers
tippen. Als dessertje werd ons ook nog een McFlurry aangeboden, een
geslaagde menu als u het mij vraagt!
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Quicky review (Tijs)
Om eens af te wijken van de “standaard” fast-food keten die de
McDonalds is, ben ik gaan eten in de Quick. Of in betere woorden, ik ben
het daar uit gaan halen en heb het dan voor mijn laptop opgegeten en
een serieke gekeken (#pilot gravityfalls)
SIDENOTE: Wij zijn niet gesponsord door Quick/McDonalds, maar moest
iemand hiervan dit lezen, contacteer ons op redactie@geosleuven.be
Eens aangekomen in de Quick, stuitte ik op een probleempje. Welke
burger moet ik, in godsnaam, nemen? Ga ik voor de standaard burger of
voor een “specialleke”? Uiteindelijk ben ik op de ‘Supreme Cheese’
geland. Hierna ben ik aan mijn volgend probleem gekomen: bij het
opendoen van de zak bleek ik de ‘Supreme Pepper’ gekregen te hebben.
Just as well.
De burger bestaat uit een zacht broodje met besprenkeld met
sesamzaadjes en tarwegriesmeel. De burger zelf bestaat uit een gehakte
steak van puur rundsvlees, 2 plakken gesmolten cheddar, tomaat,
uienringen en een ‘legandarische saus’ (volgens de Quick website). Die
saus bleek gewoon een milde pepersaus te zijn. Hierbij geserveerd is een
medium hoeveelheid frietjes en een drankje (Nestea, jammer genoeg
serveren ze geen Lipton Ice Tea). Omdat ik een vrij groot hongertje had,
heb ik ook nog 6 kleine kaasballetjes besteld.
Om een korte samenvatting te geven: het heeft me gesmaakt.
Om een iets langere samenvatting
te geven: het heeft me goed
gesmaakt.
Om nog een iets langere
samenvatting te geven: Het was
best wel lekker. Ik ben wel een fan
van pepersaus, en in combinatie
met gesmolten cheddarkaas en
burgervlees kwam dit zeker tot
zijn recht. De frietjes waren wat ik
heb leren verwachten van een fast19

food keten. ‘Perfect’ goudgeel, krokant, smakelijk. Het voordeel van
Quick komt hier wel nog boven: zij hebben geen standaard gezouten
frietjes. Dit kan een groot pluspunt zijn voor zij die niet
graag zout op hun frietjes doen. De kaasballtjes hadden
3 verschillende kazen, wat ook wel lekker was als
afwisseling op de burger. Kortom, zeker een aanrader!
Later op de avond ben ik ook langs de ‘McDo’ gegaan en
heb 3 McFlurries gekocht om te delen met Sander en
Pieter. De ‘Oreo McFlurry’ smaakte naar Oreos en ijs. Dus
de mannen van de McDo hebben niet veel fout mee
gedaan!

Fastfood review – Sole Mio (Cas)

Omdat ik niet mee kon komen naar de McDo noch naar de Quick (te druk
met thesissen of zoiets), heeft tweede master na een lange dag werken
‘eten’ besteld bij de Sole Mio, zoals het echte senioren betaamt. Omdat
beelden meer zeggen dan woorden, hieronder een kleine illustratie
waaruit U hopelijk uw conclusies kan trekken.
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Filmreview: Kung Fury
Kung fury is een 30 minuten durende kortfilm van de Zweedse regisseur
David Sandberg. Het is een hommage aan actiefilms uit de jaren 80.
De film werd gefinancierd door crowdfunding via kickstarter. Het is een
lowbudget film en dat zie je ook wel aan de kwaliteit van de film.
De film gaat over een kung fu agent genaamd Kung Fury, hij is een
typische 1980 actieheld die alles het liefst met geweld oplost, dit
gepaard met enkele memorabele oneliners. Kung Fury moet Adolf Hitler
(aka Kung Führer) stoppen. Hiervoor moet hij tijdreizen en zo komt hij
nog Thor tegen en enkele vikingvrouwen.
De actie is compleet over the top en bijgevolg fantastisch. De gebruikte
effecten zijn niet echt hoogstaand, maar passen perfect bij de film. De
makers hebben echt de klassieke 80’s sfeer tot leven gebracht in deze
film. Dit met veel verwijzingen naar gekende series of films uit die tijd
(eg Knight Rider). Ook de muziek ademt 80’s uit.
Tot slot moet ik zeggen dat deze film echt alles heeft: humor, actie,
kung fu, dino’s, nazi’, tijdreizen… Ik vond het echt een zeer leuke film,
bovendien is hij volledig gratis te bekijken op youtube en dit volledig
legaal. (https://www.youtube.com/watch?v=bS5P_LAqiVg, of voor de
barbaren die geen volledige url willen intypen: KUNG FURY intypen in de
youtube searchbar)
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Roddels
Roddels, wat zijn ze, vanwaar komen ze, wat drijft ze? De oorsprong
noch waarheid van een roddel is makkelijk te achterhalen, maar daar
moet niet te hard om getreurd worden. Hun bestaan is een verrijking
voor ieder die soms platvloerse entertainment in zijn of haar leven wil!

Onze geliefde BN kon zich dit weekend niet zo goed inhouden. Door het
overmatige drankgebruik heeft hij zijn buik geledigd in een van de
lokalen op de weekendplaats. Gelukkig was het lokaaltje leeg en is er
geen schade aan persoonlijk goed. Enkel aan zijn trots.
Schacht RR slaat weer toe! Na een uitstekende prestatie op de
weekendcantus had hij een klein hongertje, gepaard met een geniaal
idee! Hij wou namelijk een omelet maken, maar om het zijn maag iets
makkelijker te maken wou hij de ingrediënten al een eerste keer half
verteerd hebben voordat hij ze in de pan smeet. Gelukkig kon JB er een
stokje tussensteken en is het walgelijke goedje verdwenen.
Onze bronnen melden dat MV tegenwoordig graag eens tongworstelt met
het andere geslacht.
EP zich tijdens een avondje uit niet zo goed voelde en alles er spontaan
uitkwam. Ze wou vervolgens haar hoofdje ter plaatse neerleggen, maar
passerende vrienden hebben haar gelukkig naar haar kot kunnen dragen.
Schacht SB heeft ook iets te diep in het glas gekeken, zijnde dat toen hij
opstond om met iemand te gaan praten het sap spontaan uit zijn mond
liep.
NW heeft sowieso iets beleefd, want ze deed geheimzinnig, onze
bronnen weten alleen niet wat. Wie weet is het even sappig als na de
winabar (go find out!)!
1e Master JD werd door professor MS uitgemaakt voor communist.
GP en FVO hebben lekker liggen muilen.
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LDS is op zoek naar een nieuw kot. Hij stelt lage standaarden voor een
nieuw optrekje, dus met al uw overtollige kartonnen dozen één adres:
LDS. (<- rijmt).
Schacht CR was weer zeer beschonken en kon ’s morgens haar bed niet
uit. Die zien we ook niet vaak in de les!
Onze bron is een grote fan van roddels!
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Eugen Belgium 2016
Dit jaar wordt EUGEN in België georganiseerd. EUGEN? Nooit van
gehoord? Heb je nooit de sappige verhalen van de 1ste en 2de master
gehoord over Slovenië en Polen? En je hebt er spijt van gehad dat je er
niet bij was en de sappige roddels niet zelf hebt kunnen vertellen?
Nu weet je het weer! European Geoscience Students Network! Het
jaarlijks evenement van Europese geologen wordt deze zomer, in 2016,
in België georganiseerd! De ideale plek om nieuwe geologie vriendjes te
ontmoeten en niet zo ver van huis!
Wil jij ook komen? Babbel eens met Rik of Jente! Details komen nog.
Wil je graag meehelpen, je bent meer dan welkom en wie weet krijg je
gratis drank tijdens de hele week?

Samenvattend:
Waar?

In de Oostcantons.

Wanneer? De eerste week van augustus.
Wie?

Iedereen die interesse heeft in de Belgische geologie, eens
graag feest, oude zakken wil terugzien en Europese vriendjes
wil maken.

Hoe?

Je komt met het openbaar vervoer of met de auto.

Wat?

3 excursies, tal van interessante presentaties, mini-TDs,
geolympics, vrije dagen, leuke camping, etc. Fun
gegarandeerd!

Hoeveel?

Voor slechts 100€ krijg je een ontbijt, middag- en avondmaal.
Enkel drank wordt verkocht voor een schappelijke prijs.
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Uit de kast met Tante Cas!
Alwaar al uw geheime probleempjes, al dan niet van ziekelijke aard,
besproken worden!

Zijn de cantussen echt beter als Michelle thuisblijft?

Tenzij U het fijn vindt dat er een luidruchtige boer langs u komt
zitten die constant verwijzingen maakt naar carbonaatgesteenten
en zichzelf de grappigste persoon ter wereld vindt waardoor U uw
eigen cantusglas wilt opeten en langzaam wilt sterven, hetgeen
aangenamer zal zijn dat nog één minuut in zijn gezelschap te
vertoeven, is het antwoord ja. Duizend maal ja.

Waarom is Tijs Hoedemaekers zo'n grote snitch? 

Harry Potter erotica.

Liefste tante Cas. Ik heb de laatste tijd last van witte brokjes onder
mijn voorhuid. Volgens mij komt dit door een acuut tekort aan affectie.
Zou een extra jaar praeses mij misschien kunnen helpen, want dat is de
enigste manier dat ik aan een lief kan geraken.

Ik verwijs u bij deze door oud-praeses N.R. die aan een
gelijkaardige (chronische) variant leed. Let wel, hij is er nooit
helemaal van genezen. De aandoening heeft zich verspreid en
heeft uiteindelijk zijn haarkleur aangetast.
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Horoscoop
Daar er nog een gaatje in de begroting van onze kring is gevonden, kan
menig student zich wederom laven aan de bron van alle wijsheid, ons
orakel heeft weer zijn spreekbuis gevonden, de horoscoop is terug.
 Dino (Ram)
Deze maand zal u in studentenrestaurant Alma de liefde van uw leven
tegenkomen. Het begint met het gelijk grijpen naar de lepel van de
mayonaisepot en voor je het weet zijn romantische tête à têtes in
deze culinaire hemel een dagelijkse gebeurtenis.
 Aquifer (Waterman)
In de komende dagen zal iemand ongevraagd een nummer van K3
beginnen zingen. Trek je dit zo weinig mogelijk aan. Hij of zij kan er
ook niets aan doen dat deze geniale muziek even lang blijft hangen als
de gemiddelde bieradem van GP.
 Hamersmijter (boogschutter)
Door enkele verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen weken,
dreigt u misschien te vervallen in het hebben van racistische of
extreemrechtse uitspraken of gedachten. Doe dit en eeuwige
maagzweren zullen uw deel zijn.
 Trilobiet (Kreeft)
Als u een van de weken deelneemt aan de lotto, zal u winnen. Meer
bepaald een bedrag tussen 3 en 1.000.000 euro, proficat!
 Mammoet (Steenbok)
U zal deze week een moment van verwarring meemaken. U zal enkele
individuen tegen het lijf lopen die u als vreemd overkomen, waarmee
communiceren stroef verloopt en een gevoel oproepen waardoor u
uzelf afvraagt of deze personen zelfs al begonnen zijn met de
evolutionaire ladder te beklimmen. Uiteindelijk zal u de simpele
conclusie trekken dat u in de geogang op een groepje geografen bent
gebotst.
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 Plagioklaas (Tweelingen)
Wanneer u zichzelf dezer dagen wederom de vraag stelt: ‘Ga ik de
helse marteling van aanschuiven in de supermarkt ondergaan om aan
avondeten te komen of ga ik weer pizza bestellen?’ Eén tip: pizza.be
is uw vriend.
 Schacht (Maagd)
Winds of Winter, nieuwe muziek van Frank Ocean, mails van proffen.
Wachten kan soms zeer pijnlijk zijn. Aangezien u zeer veel zal moeten
wachten deze weken, is de voltooiing van de geogang zeer welkom.
Eet hier al wachtende uw broodjes van de Moete, een echte definitie
van noodzakelijk kwaad. Maak hier taken of debateer over filosofische
en politiek onderwerpen met uw medestudenten.
 Anomalocris (Leeuw).
U zal de voor de rest van de dag met een liedje in uw hoofd zitten.
Tip: tienduiiiizend luchtballooonnen kleeeuurren de hooorriiizonn.
 Stauroliet (Stier)
Perkamentus sterft. Sorry.
 Kompas (Weegschaal)
Aangezien u volgende week een verkoudheid gaat oplopen: eet
voldoende groenten en fruit om de toekomst te veranderen! Of doe
het niet, het laat ons koud. Hue hue hue.
 Waterdrinker (Vissen)
Deze maand zal u iemand van uw eigen studentenkring smerige dingen
zien doen op een feestje, plan sjarel, avondje stappen, etentje in de
alma,… Ketchup op zijn/haar jas morsen of iets dergelijks, jakkes.
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 Ammoniet (Schorpioen)
Deze week zal u bedorven eten of drinken aantreffen in uw koelkast.
Niet getreurd! Indien de desbetreffende substantie frisser ruikt dan
onder uw oksel is de kust veilig en mag het niet specifiek benoemde
etens- of drinkwaar geconsumeerd worden.
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo
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Puzzels
Kan jij aan het centrum van het doolhof raken (deze keer is het wel
oplosbaar!)?
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Kleurplaat
Neem deze kleurplaat zeker mee naar de Sintcantus (8 december)!
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Gesponsord door:
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