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Voorwoord van de redactie 

Gegroet veelvoudige bezoekers van het toeristencentrum 

 

De eerste sneeuw is gevallen en alle verwende nesten zwijgen weer 

eventjes vreedzaam na de komst van de Sint. Eindelijk rust. Het is weer 

een bewogen semester geweest en dan is de komende blok een 

welgekomen verandering van structuur, overeten en een week lang 

stinken in dezelfde jogging.  

Vandaag wordt het voorwoord u aangeboden vanuit een luie zetel in 

Vorselaar, terwijl de finale van het WK Hockey zich op de televisie 

afspeelt. Go Belgium! Als rasechte liefhebber van frieten, stoofvlees en 

witloof ben ik natuurlijk verplicht om voor ons land te supporteren, en 

dat ze het goed doen seg! Het is moeilijk voor mij om niet in mijn dialect 

te eindigen, ook al is dat het schoonste taaltje van de wereld.  

Deze maand zijn we wat later met ons geliefde blad, maar dat maken 

we goed met een overvloed aan roddels, memes, spelletjes en unieke 

invalshoeken over geweldige activiteiten! (De score is nog altijd 0-0…) 

Een keertje voor de verandering: Zet u achter uw bureau, doe uw boeken 

open en neem dit blad vast wanneer je u echt niet meer kan 

concentreren! Het humorgehalte is hier gelijkaardig aan alle andere 

sitcoms van topkwaliteit (We gaan naar shoot-outs nu de eindscore nog 

steeds 0-0 bedraagt). 

 

Wij wensen jullie alvast een prettige kerst en een gelukkige nieuwjaar!!!  

Veel succes met de examens! 

Xoxo De Redactie 

 

P.S.: De Belgen hebben de shoot-outs gewonnen en we mogen ons 

wereldkampioen veldhockey noemen voor de komende 4 jaar! Het einde 

was razend spannend en ik raad jullie zeker aan om naar de samenvatting 

te kijken.   



4 
 

Inhoudstafel 

De praeses en vice (s)preken ................................................... 5 

Woordje van Feest ............................................................... 6 

Sport aan het woord! ............................................................ 7 

Cultuur laat van zich horen ..................................................... 8 

Woordje van de schachtenmeesters ........................................... 9 

Geos op de Geologica cantus ................................................. 10 

Blog: Roadtrip door Lustrumland ............................................ 16 

Ook te doen in Leuven ........................................................ 20 

Thuisrubriek: ophef omtrent recente misdaden ........................... 22 

Horoscoop ....................................................................... 24 

Roddels .......................................................................... 27 

HET GEOS-BOS .................................................................. 29 

Spelletjes en puzzels .......................................................... 34 

 

 

  



5 
 

De praeses en vice (s)preken 
Beste geologen  

Het semester loopt op zijn einde en de examens komen in zicht en vele 

van ons zijn druk bezig met het werken voor deadlines. Maar voor we ons 

te veel gaan vastpinnen op deze onaangename toekomst, blikken we nog 

even terug op het belangrijkste van afgelopen maand en dat is natuurlijk 

onze lustrumweek. 

We mogen heel trots zijn op de lustrumweek die we neergezet hebben. 

Daarom zeker nog een dikke merci aan iedereen die meegeholpen heeft 

om deze lustrumweek tot een goed einde te brengen. De casinoavond en 

het schaatsen waren heel leuke activiteiten en kunnen zeker nog eens 

herhaald worden. Tijdens het pokeren hebben we geleerd dat onze vice 

een pokerface heeft of gewoon heel veel geluk. Onze lustrumlunch was 

een zeer groot succes en dus zeker ook een geslaagde activiteit. 

Donderdag hebben we een top TD gehad met super coole 

sneeuwmachines. Ook de excursie met BvLG is zeker een activiteit om 

niet te vergeten. De cantus en de receptie waren natuurlijk ook heel 

leuk. 

Afgelopen maand hadden we natuurlijk ook ons jaarlijks feestje met 

Merkator waar we goed verbroederd hebben met de geografen. Ook 

hadden we onze eerste onderwijsactiviteit van het jaar. Waar iedereen 

pannenkoeken kon komen eten en nadenken over enkele 

onderwijsonderwerpen. We zijn heel blij dat jullie er met zoveel 

aanwezig waren.  

Zoals al eerder gezegd komt het einde van het semester eraan en dit 

betekent natuurlijk dat iedereen druk bezig is met het halen van 

deadlines en het maken van samenvattingen. Maar er is toch nog een 

avond om dit allemaal even te vergeten en dit is het kerstfeestje. 

Vergeet je niet in te schrijven om samen te genieten van de kookkunsten 

van 2e bach en ook van de dessertjes van 3e bach. Wij hopen jullie daar 

allemaal te zien!  

Xx Zoë en Alexander 
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Woordje van Feest 
Het feestteam was te lui om iets door te sturen. Ze denken duidelijk 

dat ze al genoeg gedaan hebben voor Geos en dat ze zich van de rest 

niets meer moeten aantrekken… 

Alle suggesties voor verwensingen, straffen en dergelijke meer mag u 

op dit blad neerkladden.  
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Sport aan het woord! 
Beste geologen, 

 

Wat een sportief eerste semester hebben we achter de rug! We hebben 

een eigen frisbee team met bios opgericht, sport van de maand is 

ingevoerd, 8ste plaats op de 24 urenloop kunnen veroveren… Kortom het 

was een vol semester. Dit was vorig jaar totaal anders, mede doordat JP 

aan het thesissen was (#procrastineren).... Volgend semester vliegen we 

er direct in met een beerpong toernooi en de proffensport zal ook weer 

van de partij zijn. Ik wil iedereen nog even bedanken voor de 

aanwezigheid op de activiteiten. Ook mijn team heeft me goed geholpen 

met naar alle saaie LOKO-vergaderingen te gaan (75% van de tijd). 

Bovendien weet ik als sportpreases weet ik toch in één sport uit te 

blinken… Namelijk dranksport! Ik hoop om dit volgend semester zo te 

houden ook! #fuckthehaterzzz 

 

Groetjes, 

 

Jullie sportpreases en senior, Cédric 
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Cultuur laat van zich horen 
Beste Cultuurliefhebbers van de Geogang, 

Ook deze keer krijgen jullie een update van de activiteiten die onze 

fantastische stad Leuven voor ons in petto heeft. Na het aanbod in 

cursussen en work-shops, ben ik eens gaan rondneuzen in de afdeling 

‘Markt en Braderie’. Buiten de standaard wekelijkse markten in Leuven 

centrum, Heverlee en Kessel-lo, zijn er ook nog enkele andere marktjes 

die het vermelden waart zijn. Allereerst is er “Kers naast de taart”. Dit 

is een kraampje dat op elke zaterdagmarkt in Leuven en op elke 

zondagsmarkt in Heverlee staat. Ze verkopen namelijk gebakjes waarin 

de geraffineerde suiker wordt vervangen door natuurlijke suikers zoals 

agave, gedroogd fruit en iets met de naam ‘mascobado’. Een betere 

naam voor het kraampje zou dus zijn ‘De gedroogde kers op de taart’. 

Ookal klinkt dat minder smakelijk.  

Van 5 tot 9 december is er ook een echte boekenmarkt in Leuven waarbij 

kunst -en interieurgidsen, reisgidsen, romans, jeugdboeken en nog veel 

meer aan een korting van 70% de deur uitvliegen. Goed voor een 

kerstcadeau te vinden!  

En over Kerstmis gesproken… 

De volgende markt waarover ik het ga hebben is er eentje dat binnenkort 

niet te ontwijken valt. Jawel, de Kerstmarkt! Sfeer, chocomelk, alcohol, 

chocomelk met alcohol, eten,… kortom alles om er een geslaagde avond 

van te maken. Op de site staat ook specifiek vermeld dat er alpaca 

producten te verkrijgen zijn! Wat je je daarbij moet voorstellen, geen 

idee, maar het klinkt donzig. Wist je trouwens dat er niet 1, maar 2 

kerstmarkten zijn in Leuven? De ene heet logischerwijze ‘Leuvense 

Kerstmarkt’ en de andere heet… zeer origineel… ‘De Andere 

Kerstmarkt’. Whuuuuut? Op deze kerstmarkt staan vzw’s en ngo’s die het 

geld gebruiken om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Met deze 

mooie kerstgedachte, sluit ik het tekstje af. Hier nog een mooie 

kleurplaat.  

 

Groetjes, 

Team Cultuur 

  



9 
 

Woordje van de schachtenmeesters 
Beste 

 

Het eerste semester zit er alweer zo goed als op en met de blok in 

aanzicht, zouden we graag nog eens willen terugblikken op het 

geweldige vol geplande eerste semester. 

De eerste week zagen we onze schachtjes (nog wel) en al snel vonden 

zij hun weg naar de aula (toch enkele zo te horen). 

Bij Welkomstfeestje waren ze toch wel mooi aanwezig net zoals de 

meeste bij Peter-en Meteravond. 

Enkele van onze eerstejaars hebben zich bewezen dat ze geen schrik 

hebben vuil te worden en zich door te zetten (echte geologen), zo 

hebben wij, de doopmeesters, 5 schachten mogen dopen! 

En toen kwam onze bomvolle lustrumweek. Waar we toch wel wat 

meer schachtjes hadden willen zien, maar het was toch wel echt een 

week om nooit meer te vergeten (als we ons toch iets van de 

activiteiten herinneren ). 

 

Wel wij, de schachtenmeester, wensen de schachten en al de rest veel 

succes met de blok en de examens! 

 

Tot op het Kerstfeestje en een Zalige Kerst gewenst 

 

Arthur en Quinten 

Schachtenmeesters 
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Geos op de Geologica cantus 
a.k.a. Mondy en zijn zatte vriendjes op avontuur in Gent 

Vrijdagavond 17u55: Samen met Clark aangekomen aan Leuven station. 

Fiets weggezet en ook Cédric komt juist aan, ideale timing. Ticketje 

kopen en zowaar een trein eerder kunnen nemen dan gepland. 

Vrijdagavond 18u15: Onze trein komt mooi tegelijk aan met de trein van 

Melissa (die van Antwerpen kwam) in Gent. 

Vrijdagavond 18u25: We wandelen nog maar 10 minuten in Gent en wie 

zien we daar? … Onze favoriete West-Vlaming: Sien !!! (sorry niet sorry, 

Tijsje) 

Vrijdagavond 18u35: We gaan een 

frietje of julientje (dees is 

eigenlijk gewoon ne friet, met ne 

vreemde saus, gedroogde ajuinen, 

mayonaise en een stuk vlees erop 

gesmeten) eten bij Stefano's Place 

op de wereldberoemde Overpoort. 

Ik merk al direct dat er 

communicatieproblemen zijn met 

de Vlamingen van het verre 

Westen, maar gelukkig krijg ik hetgeen ik had besteld. Na het eten zit 

Cédric zijn buik’je’ goed vol (zie foto). 

Vrijdagavond 19u15: Cédric en ik gingen op zoek naar een bankautomaat. 

De dichtstbij zijnde was om de één of andere mysterieuze ver van de 

Overpoort gelegen. 

Vrijdagavond 20u15: We staan 

geduldig tussen de Gentse 

geologen, hun vriendjes en hun 

familie te wachten om binnen te 

mogen op de cantus. 

Vrijdagavond 20u30: Net mijn 

inkom en waarborg voor plastieken 

beker betaalt. Jaja, duurzaamheid 

in Gent. 
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Vrijdagavond 20u45: Iets later dan gepland maar de cantus start, we 

hebben er alle 4 veel zin in! 

Vrijdagavond tijdens de 1e tempus: Rap een Geos-sticker wisselen voor 

een Geologica-sticker 😊 We hadden ondertussen al gemerkt dat er toch 

enkele verschillen zijn met onze cantussen. Zo moeten we na elke ad 

fundum steeds wachten tot onze pint wordt gevuld door een Gentse 

schacht (ja, die komen wel naar de cantus van hun kring, zelfs op een 

vrijdag en dan zelfs nog met 7!). Tevens is het bij elk lied zoeken naar 

de pagina in de enige échte codex. En zelfs dan nog durven er strofen te 

verdwijnen of zelfs bij te komen. Ook lopen er de hele tijd 

zedenmeesters rond die u straffen als ge aan het praten zijt i.p.v. te 

zingen (dat veel tegen voor Melissa). Ten slotte, hetgeen ons het meest 

ergerde: die stoppen na elke strofe van elk lied om dan uit te leggen wie 

dat moet inzetten #doedatopvoorhand #wegsfeer 

#heeldetijdopstaanenteruggaanzitten. 

Middernacht tijdens de 2e tempus: 

We hebben al wat achter te 

kiezen. De één (eigenlijk 3) al wat 

meer dan de andere. Tijdens het 

tweede deel was ik wel aangenaam 

verrast dat ik niet de enigste 

Limburger ben op de cantus. Er 

was zowaar een Gentse geologe 

die met mij meezong 

#waaromstudeertgijgeengeologieinLeuven? Ook ontdekten we tijdens 

het tweede deel dat Wina echt overal in Vlaanderen een homokring blijkt 

te zijn. In Gent zingen ze namelijk allen uit volle borst “And we’ll feel 

WINA, When Johnny comes marching home”. We nemen tijdens de 

tempus rap een foto met het schild van Geologica, gewoon omdat het 

kan.  
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Er komt een mede Leuvense 

student bij ons zitten, maar deze 

was al haar pluspunten verloren 

omdat ze tijdens het vorig deel van 

de cantus op een bepaald nummer 

zei dat we dat in Leuven anders 

zingen. Waarop ze het lied bezong 

op het ritme van Clementine 

(zucht). 

Zaterdagnacht tijdens de 3e 

tempus (voor het stil gedeelte): Melissa beslist om al eerder aan het stil 

gedeelte te beginnen en begint te pitten achter de toog (zie foto). 

Zaterdagnacht om 3u: jawel ge 

leest het goed, die hun cantussen 

duren tot 3u en dat blijkt normaal 

te zijn. Ikzelf ben klaar voor de 

afterparty in de Porter, hun 

stamcafé dat naast de cantuszaal 

is. Maar ik moet nog even wachten 

want sommige hebben het toch 

nogal moeilijk om hun 21 pintjes 

binnen te houden. Ik zeg geen 

namen maar hier is een foto 

hiernaast van de persoon in kwestie enkele ogenblikken voordat/nadat 

zijn maaginhoud een weg naar boven vond. 

Zaterdagnacht 3u30: Afterparty @ de Porter. Het is echt wel een gezellig 

cafeetje, niet te groot maar toch genoeg plaats om te kunnen dansen. 

Aangezien de cantus zolang duurde moeten we ook slechts 1u30 

overbruggen tot onze trein terug naar huis om 5u23 (20min wandelen 

naar het station). Clark overbrugt het anderhalf uur door anderhalf uur 

dezelfde zin proberen uit te spreken tegen een persoon, terwijl ik mij 

wat meng met Gentse geologen. Ook doe ik een klapke met de vader van 
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een Gentse geologe, echt ne toffe 

mens, dat die zelfs gewoon 

meegaat naar de afterparty (daar 

kan pa Mondelaers nog iet van 

leren). Jullie vragen jullie 

misschien wel ondertussen af wat 

Cédric en Melissa aan het doen zijn 

… awel, die hebben dat anderhalf 

uur overbrugd met een dutje (zie 

foto). 

Zaterdagochtend 5u: We vertrekken richting station. De slapende 

mensjes zijn wakker en de Clark wordt met de minuut nog zatter (zucht). 

We wandelen richting het station en met het station in zicht beslist een 

koe dat een voetpad het ideale urinoir is #shame. Aangekomen in het 

station kopen we rap onze 

ticketjes. Alé rap, ik moet Clark 

helpen met zijn bankkaart in de 

automaat te steken en Melissa zag 

ook alle letters op het scherm 

dubbel. Ik loop richting ons perron 

(perron 11, want verder ging niet) 

omdat onze trein over 1 minuut 

vertrekt. Mijn zatte vriendjes 

kunnen me niet volgen, maar 

alsnog kom ik juist aan op het 

moment dat de deuren van de 

trein sluiten. Gelukkig zie ik 

onmiddellijk dat de volgende trein 

op dat perron ook langs Leuven 

rijdt en al over 16 minuten 

aankomt (zie foto). Mijn vriendjes 

zijn ondertussen nog zatter 

geworden (behalve Cédric want de 

heeft de helft van zijn pinten al 

uitgestoten vlak na de cantus) en verlangen vooral meer en meer naar 

hun bed (zie foto). 
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Zaterdagochtend 5u39: De trein vertrekt. Een ongelofelijk 

goedgehumeurde conducteur komt langs en lacht Clark uit omdat hij al 

geen besef meer heeft waar hij zijn kaartje had gestoken. Hij wenst ons 

nog een goede reis en vraagt al lachend aan Clark om zijn maaginhoud 

niet in de treinwagon te ledigen. 

Mijn vriendjes vallen al snel in 

slaap wat mooie foto’s oplevert. 

Cédric werd wel nog even wakker 

zodat hij kon lachen met de mooie 

slaappose (zie foto hieronder) van 

Clark en Melissa, bloeit hier iets … 

? Roddels beweren dat Melissa echt 

van geen enkele geoloog vies is, 

dus misschien ziet Clark hier zijn 

kans wel. Zijn rechterhand gaat er 

alvast resoluut voor. 

 

Zaterdagochtend 6u15: Melissa 

stapt af in Brussel om over te 

stappen naar haar trein richting 

Antwerpen. Enkele minuten later 

belt ze om te vragen of ze haar 

handtas op de trein vergeten is, 

maar blijkbaar was ze die al in 

Gent kwijtgespeeld (ajaj toch). 

 

Zaterdagochtend 6u41: Cédric en ik maken schudden slaan Clark wakker 

(die was echt niet wakker te krijgen met zijn zatte botten) en we 

stappen af in Leuven. Met de fiets aangekomen op de Naamse beslist 

Clark om naar het centrum te fietsen. Wij roepen halt (waarbij Clark 

bijna door het omkijken op zijn bakkes gaat) en leggen uit dat de ring 

de andere kant op ligt. Clark beslist echter om door te fietsen. 

Nieuwsgierig als Cédric en ik zijn volgen we hem om te constateren dat 

hij de eerste rechts in slaat om dan via de Schapen naar de ring te fietsen 

#omweg. Aan de ring neem ik afscheid van Cédric en wacht me nog de 

lange weg naar Heverlee. Maar Clark beslist om eerst nog te stoppen bij 

’t Elixir om zijn studentenkaart te scannen. Gelukkig krijg ik hem 
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uitgelegd dat ’t Elixir niet open is om 7u ’s ochtends op een zaterdag. 

Uiteindelijk arriveer ik dan tegen iets na 7u op mijn kot. 

Ik kan alvast aanraden om zeker eens te gaan cantussen of feesten bij 

Geologica. Dat is echt wel de moeite en de €12,80 treinrit (heen en 

terug) wel waard. Maar wees slimmer dan mij en neem geen zatte 

vriendjes mee 😉 Dus Ella, Lize en Tijs willen jullie de volgende keer 

mee naar de cantus van Geologica komen, das echt héél leuk en met niet 

zo zatte vriendjes moet dat nog leuker zijn 😊 
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Blog: Roadtrip door Lustrumland 
Beste lezers,  

Zoals eerder aangekondigd heeft Geos zijn 55-jarig bestaan gevierd met 

een Lustrumweek. Om mijn fantastische avonturen met jullie te kunnen 

delen heb ik besloten om een blog bij te houden! Met trots presenteer 

ik jullie de eerste editie van mijn blog met als onderwerp ‘Roadtrip door 

Lustrumland’.  

Het begon allemaal zondagavond. Vol spanning trok ik naar Leuven 

zonder te weten wat mij in Lustrumland te wachten zou staan. Zou het 

mooi, leuk, spannend, saai, eng of iets anders zijn in Lustrumland? Wie 

zou het weten?  Vol verwachtingen kon ik niet wachten tot het begin van 

de week. En wat voor begin! Alle studenten Geologie troepten samen 

voor een foto. Na een beetje schuifelen, wringen en draaien had 

iedereen een plaatsje gevonden. Maar waar was de fotograaf? Zeg dat 

het niet waar is hé! De fotograaf was zijn sd-kaartje van zijn fototoestel 

vergeten. Hoe is dat nu mogelijk! Gelukkig leven we in een tijd van 

elektronische toestellen en was de gsm onze reddende engel, 

godzijdank! Aanschouw hieronder het prachtige resultaat! 
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Na deze geslaagde foto vervolgde ik mijn tocht. Deze leidde mij op 

maandagavond langs de Zamo voor de Lustrumcantus. Wat er daar 

allemaal is gebeurd had ik nooit kunnen voorspellen. Voor zij die het 

concept van een cantus niet kennen: een cantus is een gezellig samen 

zijn waar er liedjes gezongen worden en tegelijkertijd bier genuttigd 

wordt. Met deze gedachte trok ik dan ook richting ZaMo. Niets 

vermoedend begon ik aan de gezellige cantusavond. Alles ging goed, er 

werden liedjes gezongen, gefilosofeerd over wie je wou zijn over 55 jaar 

en bier en cava geconsumeerd. Maar toen…. Deel 1 was gedaan, en de 

cantus veranderde in een rollercoaster van emoties. Van een verloren 

schachtenmeesterstok naar een verloren schachtenmeester naar een 

spauwende schachtenmeester. Wat was dat daar allemaal! De Geos 

Lustrumcantus zou niet een gewone cantus blijken! Na enige commotie 

werd de cantus verder gezet. Alles leek terug zijn gewone gangetje te 

gaan, het einde van de cantus werd zonder kleerscheuren gehaald. 

Zonder brokken kan ik echter niet zeggen. Naast de schachtenmeester 

zijn er nog een aantal andere mensen die hun maagzuur niet binnen 

hebben kunnen houden. Moe maar toch tevreden van deze bewogen 

cantus kroop ik terug vredig in mijn bedje. De eerste dag van mijn tocht 

door Lustrumland had ik al overleefd! 

 

Een nieuwe dag brak aan. De eerste activiteit die ik in Lustrumland 

tegenkwam was in de 200E tijdens de middag. Van 12 tot 14 stond er een 

geweldig buffet uitgestald in de befaamde ‘Geogang’. Wat voor 

beproeving zou ik moeten doorstaan om aan deze activiteit deel te 

mogen nemen? Slechts 1 euro in een mooi beplakte doos steken? Daar 

zeg ik geen nee tegen! Na het vullen van mijn buikje was het tijd om 

voor te trekken. Twee weken later blijkt dat ik nog steeds kan genieten 

van dit geweldig buffet, de pistolés liggen namelijk nog steeds in het 

opslagkot, jammie!! 

 

In Lustrumland zijn ze blijkbaar niet vies van een avondje gokken. Op 

mijn tocht botste ik ineens op een casinoavond. Aangezien ik al veel van 

mijn weekbudget aan de onvergetelijke cantus had gespendeerd en 

gegarandeerd nog wel geld zou kunnen gebruiken op mijn tocht besloot 

ik om mijn kans te wagen. Roulette, poker, jenga of sjoelen, er was voor 

elk wat wils. Het manvolk scoorde beter bij de poker terwijl het 
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vrouwvolk het beduidend beter deed bij de roulette. Iedereen ging 

enkele munten rijker terug naar huis en ik kon verder op tocht.  

Brrr, wat was het koud in Lustrumland. Het leek wel of er een ijstijd op 

komst was. Om het in die barre tijden terug warm te krijgen besloot ik 

een bezoekje te brengen aan de schaatsbaan. Niets beters dan bewegen 

om het bloed terug door de aderen te laten stromen. In Lustrumland was 

er wel meer volk aanwezig op de schaatsbaan. Er werd lustig tikkertje 

gespeeld, lange slingers gemaakt en ook af en toe eens een valpartij kon 

er niet aan mankeren. Het was een zeer geslaagde avond en daar is deze 

foto het bewijs van! 

 

 
 

De koude in Lustrumland hield nog een tijdje aan. Daarom besloten de 

inwoners van Lustrumland om een feestje te geven. Met temperaturen 

die het vriespunt naderden, echte sneeuw en een iglo kon het niet anders 

dan een geslaagd feestje worden. Om het warm te krijgen werd er vlijtig 

gedanst en gedronken. Voor velen vloeide er rijkelijk bier, bij anderen 

vielen de cocktails meer in de smaak. Sommigen hadden het niet koud 

genoeg en stortten zich op lekkere gratis ijsjes. Het was een echt succes 

op deze IjstijdTD in Lustrumland.  

 

Moe maar voldaan zette ik mijn reis door Lustrumland verder. Van horen 

zeggen wist ik dat er vrijdagavond ergens een mega lekkere taart te 
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vinden zou zijn. Ik ging dan ook op pad om deze te zoeken. Wie zoekt 

die vindt! De taart was vrijdagavond te vinden op de Lustrumreceptie. 

De geogang werd omgetoverd tot een heuse receptie met een drankje 

en een hapje. Voor de liefhebbers werd er een collectie lustrumtextiel 

van de voorbije 5 jaar en alle cleavages tentoongesteld. Ook was er een 

heuse diareeks van spectaculair fotomateriaal, waarin de hoofdrol 

overduidelijk naar AVC ging. #thankxElla #revengewillbesweet. Er werd 

gezellig gebabbeld, gegeten en naar enkele toespraken geluisterd. De 

boodschap was duidelijk! Geos mag trots zijn op wat er al bereikt is en 

uitkijken naar wat er hopelijk nog bereikt zal worden. 

 

Vol verwachting naar mijn laatste dag in Lustrumland sprak ik 

zaterdagochtend veel te vroeg af op de campus. Het was een warm 

onthaal met veel nieuwe lachende gezichten, blij om nog eens zo veel 

jeugd samen te zien. De Marcel bracht ons met een bus tot in Rochefort. 

Daar wachtten twee Waalse proffen ons op om ons rond te leiden in de 

wereld van de karst. Met duidelijk didactisch materiaal werd er ons een 

heel verhaal uit de doeken gedaan. Ondanks de uitputting van deze 

vermoeiende week zijn de hoofdlijnen toch zeker blijven hangen. 

Bedankt BVlG voor de excursie! Na een busrit terug was het tijd om 

afscheid te nemen van alle leuke mensen die ik deze week in 

Lustrumland heb ontmoet!  

 

Zo dit was mijn verslag van mijn avonturen in Lustrumland. Ik hoop dat 

jullie ervan genoten hebben en hopelijk tot een volgende keer! 

 

Kusjes 
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Ook te doen in Leuven 
Bloed geven 

In november is de Bloedserieus week georganiseerd. De voorbije jaren 

hebben we dit evenement steeds zien passeren maar nooit deel-

genomen. Dit jaar is daar verandering in gebracht. 

 

Waarom zijn we bloed gaan geven? 

Eerlijk zochten we iets om deze Cleavage te vullen en aangezien we geen 

budget krijgen zat er niets anders op dan ons bloed te verkopen. Op het 

verbroederingsfeestje werd bloedserieus aangehaald en spraken we af 

om bloed te geven. Toen de dag erna opnieuw gevraagd werd om dit te 

gaan doen, konden we er niet onderuit.En zo begon het avontuurtje. Als 

de brave studenten dat we zijn bezochten we de site en deden we de 

zelftest. Na hier zonder kleer scheuren door te komen schreven we ons 

in op woensdag avond. De dag zelf schreven we ons opnieuw uit. –Einde 

Mopje flauw mopje ons verhaal eindigt natuurlijk hier nog niet. 

Donderdag zijn we effectief bloed gaan geven. 

 

Hoe verloopt zoiets? 

Dus wij kwamen aan en moesten wachten (blijkt dat mega veel mensen 

bloed gaan geven op een donderdag avond). In de rij werd ons een flesje 

water en koeken aangeboden. Na een kwartiertje te wachten kwamen 

we bij een eerste dokter. Hij legde ons het systeem uit en gaf ons nog 

een vragenlijst. Deze werd ingevuld en dan moesten we een vijftal 

minuten wachten tot we bij de volgende dokter mochten. Deze dokter 

gaf een prikje in onze vinger om enkele waarden te testen en de 

vragenlijst te overlopen. Weer een stap dichter bij effectief bloedgeven. 

Bleek daar wel niet 50 man voor ons te zitten en dus begonnen we aan 

een uurtje hard wachten. Gelukkige gebeurde er nog eens iets en viel er 

iemand flauw als het bijna aan ons was… (Geeft vertrouwen om voor het 

eerst bloed te geven, niet?) Maar dus verder kwamen we opnieuw bij een 

dokter/rode kruis medewerker en daar kregen we een bakje met een 

leeg bloedzakje en enkele tubes. Opnieuw even wachten en ondertussen 

kwam een dokter kijken aan welke arm ze het makkelijkste konden 

prikken. En dan was het eindelijk zo ver. Bloedgeven! We konden ons 
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eindelijk neerleggen in een stoel en al snel volgde de prik. Na 5 à 10 

minuten was het zakje gevuld en mochten we beschikken. Er werd ons 

frisdrank aangeboden en koeken à volonté. Na onze goodie-bag af te 

halen zijn we gaan eten. 

 

Voor herhaling vatbaar: Ja!      Totale duur: 2u30 (normaal 1u). 

Opm.: Eten alvorens bloed te gaan geven & minder druk moment kiezen. 
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Thuisrubriek: ophef omtrent recente misdaden 
 

Laatste maanden zijn er enkele opmerkelijke wanpraktijken gebeurd in 

het leven van de aandachtige thuiskijker. De carjacking van Frank als 

chauffeur van de withoeve, de dood op Hua in de withoeve en 

daarbovenop deze week een inbraak bij Frank thuis. Ze proberen het af 

te schuiven op Arne, Brittanieke en nu Dries maar deze verhalen 

bevatten verbazend veel gaten. Volgens Frank had de carjacker dezelfde 

handschoenen aan als zijn overvaller van deze week. Nu heb ik die 

handschoenen opgezocht, Zalando €24,99, dus zo toevallig is het 

misschien toch niet. Maar bon, het mode gedeelte van de misdaad 

achterwege gelaten. Geld, wie heeft er geld nodig?  

De marginaliteit in thuis werd jarenlang gerepresenteerd door Nancy en 

Eddy, helaas zijn zij beide uit deze vicieuze cirkel gekropen. Natuurlijk 

zijn marginaliteit en geldproblemen niet altijd factoren die tezamen 

moeten voorkomen. Andere opties zullen moeten worden overlopen, 

deductief te werk gaan. Naart schijnt is een inseminatie een vrij tot zeer 

dure affaire. Pauline is bazin van het café de Frens, zit altijd wel wat 

volk, maar nu niet om te in grote pappirusrollen over naar huis te 

schrijven. Samen met Adil, baas van de kabouters, het bedrijf dat tot 

kort nog op randje van failliet zijn stond. Betwijfelbare toestand daar, 

maar de steun van hun vrienden doet hen deugd. Daarboven op was dit 

de allerlaatste keer dat ze gingen proberen, hun angst op verlies is groot. 

Daarom geef ik hun het voordeel van de twijfel.  

Alleenstaande ouders hebben het vaak ook moeilijk, een kind is een 

huis zegt men vaak. En tschijnt is een huis duur. De alleenstaande 

ouders zijn vertegenwoordigd door Waldek en nieuwkomer Lander. 

Waldek heeft ergens een goudpotje liggen in Polen, dus die brave man 

zou nooit zoiets doen. Dan komen we aan Lander, de papa van onze 

febbekak die verliefd is op juf Olivia. Als zijn papa naar de bak moet, 

heeft hij natuurlijk wel direct een slaapplaats ten huize jong geweld in 

de dreef. Lander werkt in de withoeve dus was altijd dichtbij het 

gebeuren. Het enige wat ik mij afvraag is hoe’n villa da die wel nie wilt 

(wat zijn zoon voorstelt). Eerst €3000 van de carjacking, dan een 

huurmoord. Heb een beetje research gedaan op een louche Russische 

site en die mannen zijn vrij goedkoop (vanaf 50 000€ heb je er al een, 
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hij heet wel Joury, en mijn mama heeft altijd gezegd om geen mensen 

wiens naam eindigt op Y te vertrouwen). Maar dus, in een iets 

beschaafdere omgeving, zijnde Vlaanderen, waar deze Russische 

migranten moeizaam binnen kunnen onder het beleid van NVA en VB, 

zijn de zaken iets duurder. Ik kon niet direct een richtprijs vinden op 

het wereldwijdeweb maar mijn prijs zou €400 000 bedragen, laten we 

hier dan vanuit gaan. Waarom zou iemand die net 403 000 euries te 

pakken heeft gekregen, inbreken bij een middenklasse koppel waarvan 

de man al op pensioen is en ze net heel veel geld hebben uitgegeven 

aan een reis naar Amerika? Hier zit nog een bug in het systeem. Zij het 

de adrenaline kick van zijn vorige misdaden of misschien stinkt de 

Frank wel gewoon keihard uit zijn bakkes en wou daarom iemand hem 

ne kloot afdraaien… Zo ziet u maar beste thuiskijkers, in het belang 

van uw eigen gezondheid, uw eigen hygiëne en nu ook uw financiële 

toestand: poets uw tanden tweemaal per dag! Je weet nooit wat voor 

psychopaten geïrriteerd raken van uw adem. 
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Horoscoop 
(Deze is echt echt echt waar en niet gewoon verzonnen zoals in de 

andere boekjes)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!START BIJ SCHACHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Dino (Ram): 

Dat lichtpuntje van daarnet wordt precies groter en groter. 

Examenstress nadert in de vorm van een prachtige meteoor. Wij 

voorspellen alvast een massale uitstroom uit Mexico, helaas zal deze 

migratie stuiten op een heuse muur van Mammoeten! 

 

Aquifer (Waterman): 

Weet je zelfs nog wat dit is? Zo niet, ben jij een aquiTARD. Je hebt 

echter wel veel geluk in het liefdesleven, want de lichaamssappen 

kunnen bij u vlot stromen! Voor de duidelijkheid vloeide alvorens en 

tijdens het schrijven van deze horoscoop geen alcohol. Dit in 

tegenstelling zoals bij de Hamersmijters aanwezig op het kerstfeestje! 

(20 december, PAVO. Inschrijven eh!) 

 

Trilobiet (Kreeft):  

Ben je een van de gelukkige die de migratie van mammoeten heeft 

overleefd? Pech, je wordt bedolven onder sediment en vergeten. Als je 

al gevonden wordt is het door een palentoloog, liever vergeten worden 

dan! Gelukkig bestaan er nuttige fossielen zoals Vienna Pee Dee 

Belemniet. 

 

Hamersmijter (boogschutter):  

Na 5, 6 of misschien 7 jaar mag je uzelf een echte hamersmijter noemen. 

Tegen dan heb je bijgeleerd dat de kerstfeestjes de moeite zijn, deze 

rubriek echt zever is en dat we 5 minuten van u leven hebben opgebruikt! 
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Mammoet (Steenbok):  

Je bent een harige herbivoor en komt er dan ook zo voor uit. Deze winter 

zal jij geen koude lijden, want jij laat je donsje al weleens staan. Met 

de opwarming van de aarde is het eens tijd om verder noordwaarts te 

migreren, met een beetje geluk stamp je een verdwaalde Trilobiet plat.  

 

Tweeling (Tweeling): 

Wist je dat oud-Praeses Stef een tweelingbroer genaamd Jens had? 

Waarschijnlijk niet want wij zijn oude zakken en hebben hem zien 

afstuderen. Wegens gebrek aan inspiratie mag je zelf een verwijzing 

naar Stauroliet verzinnen.  

Schacht (Maagd): 

Deze maand bruis je van energie! Of niet. Weten wij het zegt. Omdat 

niemand de horoscoop serieus neemt hebben we de moeite gedaan om 

er een verhaaltje van te maken. Dus was er eens een schachtje dat 

besloten had geoloog te worden. Alvorens de studie te beginnen ging hij 

een Kompas kopen! 

 

Anomalocaris (Leeuw):  

Oke, nu hebben we wel genoeg van al die fossielen. Het is tijd om eens 

helemaal los te gaan op een feestje (bijvoorbeeld een sint tap waar prof. 

Swennen komt tappen? Ps: Komen eh!). Na enkele drankjes te nuttigen 

zal je wel dubbelzien. Niet gevreesd, wat je net zag was een Tweeling. 

 

Stauroliet (Stier): 

Amai zo een horoscoop schrijven valt tegen, hopelijk is het snel gedaan. 

Even serieus is er iemand die nog steeds leest? Voor de enkeling dat het 

volhoudt zullen we verder schrijven mits we een opwelling aan inspiratie 

hebben en rechtstreeks doorgaan naar de Aquifer. 

 

 

 



26 
 

Kompas (Weegschaal):  

Dacht je nu echt dat het verplicht te kopen was? Weggesmeten geld. Het 

departement voorziet er betere op terrein. Ma bon, het is een leuk 

aandenken. Enig lichtpuntje: het is een instrument waarmee je exacte 

wetenschappelijke observaties kan maken, dit in tegenstelling tot 

versteende beestje bestuderen. Al vroeg in de opleiding werd namelijk 

duidelijk gemaakt dat we geen imposante Dino’s gingen zien. 

 

Belemniet (vissen): 

Vandaag niet het gevoel dat je iets bijdraagt aan deze wereld? Geen 

probleem, wacht enkele miljoenen jaren en we gebruiken je als 

voornoemde standaard. Maar vrees niet, je kan je leven makkelijk 

richting geven, dit in tegenstelling tot de Ammoniet. 

 

Ammoniet (Schorpioen): 

De tijd om te nietsen komt aan zijn einde. Pak al eens een cursus vast 

en bekijk het eens. In het slechtste geval kom je een Anomalocaris 

tegen. In het beste geval heb je 3 maand deze zomer om te niksen en 

rond te dobberen in een zwembad. 
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Roddels 
MvH: Ik kan toch alles fixen! Behalve een lief… 

Komop MvH, de redactie gelooft in je! 

MvH heeft deze zomer bijna een jongen gekust. Gelukkig zat er nog 

een worst tussen!  

#Amaigelukkig #Anderswashetmaarraar 

SM: Mijn beurt met TT nu!  

Begrijpelijk, TT is dan ook een echte tank. 

TT: Veilig boeit ni 

ZvB: Moet ge mijn sjaal hebben? Dat is er zo een voor rond uw nek. 

Bedankt voor de verduidelijking, ZvB.  

JvdB: Als die Scratch knuffel nu niet van u was, had ik hem 

meegenomen.  

AM: Allé, dan had Scratch eindelijk zijn eikel gevonden.  

MvH op excursie: Zo’n schoon gat heb ik nog nooit gezien. 

MvH: ZvB is weer mn ballen aan het verspelen. 

Euhm…whut? 

RH: Moet ik dit gebruiken om af te drogen? 

MvH: Ja, daarom heet het ook een HAND-DOEK he…ooh wacht… 

Bij de grote vraag wat we op de nieuwe Geos T-shirt gaan zetten had 

CdM een geweldig idee: Een goede slogan! Gelijk viva Ekonomika! 

#Datwordthetdusniet #Tochbedanktvoordeinput 

QP wou op het Geos-weekend de barbecue aansteken met behulp van 

deo. 

#Wijzijnnietverrast #Gelukkigooknietverast 

Blijkaar is VV wel fan van ‘Boer zkt vrouw’, maar dan de aangepaste 

versie ‘Boerin zkt geoloog’. #PS #LBK #Vvopjacht #goeiwei 

Blijkbaar is JB wel fan van ‘Boer zkt vrouw’, maar dan de aangepaste 

versie ‘Boerin zkt geoloog’. #PS #LBK #Jbopjacht #goeiwei 

JB op de receptie: Ja ik heb nu wel genoeg van die selder… voor de rest 

van mijn leven. 
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CdM: Dat is dan anoniem gekozen. (nvdr. Unaniem) 

AdV: KvdB wil gewoon ons geld. 

TB na dag 1 van thesissen: Ik begin eindelijk JP te begrijpen. 

YvI: Ik heb advies nodig van iemand die er iets van kent. 

AM: En dan komt ge naar mij? 

YVI: Nee, ge bent echt mijn laatste optie 

ZvB tijdens bodemkunde: Da zijn sowieso gebouwen … in een rivier. 

PS tijdens Geologie van België: Ooh nee, ik heb die figuur bijgeknipt. 

Nu heb ik die echt omzeep geholpen. *Slaat met stokje tegen bord* 

*stokje breekt* 

Tijdens het master event: 

EP: Ik ga de Michiel doen! 

NV: Ik zie Weltje nog wel zitten 

Schacht MM bij het hore, dat een bepaalde prof korte rokjes op het 

examen wel kan appericiëren: Wat?! Ja, zeg, dan ga ik wel in boerka 

he! 
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HET GEOS-BOS 
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Spelletjes en puzzels 
 

Woordpuzzel 
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KLEUR EN WIN  
 

Wedstrijd: kleur deze tekening om ter mooiste in en win in de volgende 
editie van de cleavage een rubriek helemaal aan u toegewijd! 
Tekeningen afgeven aan een redactielid of in het bakje steken aan het 
secretariaat (3e rij, 5 schapje).  

  



36 
 

Gesponsord door: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


