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Redactie Merkatorke
Dag aller, aller, aller, aller maar dan echt allerbeste vriendjes,

De redactie is emotioneel. Exact een jaar geleden hadden wij voor de
eerste keer de eer om voor jullie te mogen schrijven. Maar er is een tijd
van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is jammer genoeg
gekomen. De redactionele rollercoaster van afgelopen jaar heeft een diepe indruk nagelaten op ons. We hebben lief en leed gedeeld met al onze
miljoenen lezers en wij danken jullie dan ook allemaal enorm. We hebben
ons kapot gelachen met roddels, verhaaltjes en de geografische accurate
grapjes. Al jullie geheimpjes, al jullie interessante ervaringen, congressen, reizen, masterproeven en het lachen met de geologen, we hebben het
graag gedaan. Oké. Genoeg emotionele bullshit, voordat wij hier alle drie
zitten effectief zitten te bleiten. Wij geven met heel veel plezier, maar toch
een klein beetje pijn in het hart, ons teerbemind blad af aan het volgende
redactieteam. We hadden het daar toch ook echt wel heel moeilijk mee
waardoor we het niet konden laten om een derde van ons team te laten
infiltreren.
Het was ons een grote eer,
Voor Tijs en Matthias tot nooit meer, voor Sam tot volgend jaar!
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Praeseswoordje

“Er zijn tijden van komen en tijden van gaan.”
“En toen kwam er een varkentje met een lange snuit… En het verhaaltje is
uit !”
Deprimerende openingszinnen voor ons laatste praeseswoordje? We
worden tegenwoordig goed met onze neus op de feiten gedrukt. Nog
een goede maand tot de blok, examens en vakanties de kringactiviteiten
weer voor enkele maanden on hold zetten. We weten allemaal wat die
slaapstandmodus met ons klimaat doet… Echter, geen nood. Het uw en
ons favoriete Geo-Spot is Alive and kicking! Groot-geografisch voetbaltoernooi, Zwanenzangcantus, picknicken met cultuur, een fotoboek aanschaffen (en o.a. het favoriete excursie item van prof. Poesen te weten
komen),… voor ieder zal er nog wat wils zijn.
Daarnaast staat er ook een nieuwe ploeg te trappelen om ons, oude zagen,
buiten te gooien en de 200E over te nemen. Verder in dit Merkatorke zullen ze u proberen te overtuigen om op hen te stemmen en deze machtsovername op een democratische manier te laten verlopen. We hopen
maar dat ze geen Russische vriendjes inschakelen…
Dat de een ploeg met als naam ‘ Niet te Evenaaren’ grote ambities koestert is wel duidelijk. Dit kunnen we ook enkel maar toejuichen. Zonder
kiesadvies te willen geven of ons met het democratisch proces te willen
moeien, kunnen we toch mededelen dat we vertrouwen hebben in de capaciteiten van alle kandidaten.
Daarnaast zijn we er echter ook van overtuigd dat als ze hun naam eer aan
willen doen en inderdaad niet te evenaren willen worden, ze toch vroeg
zullen mogen opstaan. We kunnen namelijk ongelofelijk trots zijn op wat
we dit jaar met de huidige ploeg bereikt hebben. 36 mensen die zich onbaatzuchtig en zonder enige vorm van beloning inzetten voor hun medestudenten… Hun engagement, enthousiasme, ideeën en voorstellen, het
doet iets met een mens.
Geo-spotters, moesten jullie het nog niet weten: we zijn trots op jullie!
En Niet te evenaaren: veel succes!
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Ook zouden we iedereen van Merkator nog eens willen bedanken voor de
kans die jullie ons nu een jaar geleden hebben gegeven. Achteraf bekeken
wisten we beiden niet zo goed waar we aan begonnen. We kunnen dus
alleen maar hopen dat we naar jullie voldoening hebben gefunctioneerd.
Het jaar is een echte rollercoaster geworden, met de bijhorende ups en
downs. Maar ook een ongelofelijke, fantastische ervaring die veel te snel
voorbij is gevlogen. Het is een jaar geworden dat we ons hele leven zullen
blijven herinneren…
Daarom, Merkator: DANK U!
Pje & Rox out.
P.S. Wij nodigen iedereen uit selfies met traantjes in de ogen door te sturen naar praeses@merk.student.kuleuven.be zodat wij sponsoring kunnen vragen bij niet nader vernoemde zakdoekmerken voor ‘ontroerende
tekstjes’. Alvast bedankt

Team Feest

Aller-, aller-, allerbeste Merkatorianen

Dit is alweer het laatste tekstje dat wij voor jullie zullen schrijven. Het
praesidium Geo-Spot loopt stilaan op zijn einde, en daarmee ook de geweldig leuke activiteiten die we dit jaar hebben gedaan. Gelukkig heeft
Merkator dit tweede semester nog niet te veel op zijn gat gezeten, tenzij
het om te cantussen was natuurlijk!
6 maart stond de jaarlijkse, inmiddels alom bekende Vette Schijvencantus
op het programma. De codex hadden we voor een keer niet nodig, senior
Koen liet ons in plaats daarvan enkele legendarische liedjes zingen en…
Ok ja, ik geef het toe, ik was er zelf niet bij, dus veel kan ik er niet over zeggen. Echter, de Vette Schijvencantus kennende zal het alleszins wel weer
de moeite geweest zijn, en is dit een niet te missen cantus die nog jaren
verder gezet zal worden!
Vervolgens zakten we eind maart af naar de Bijsluiter voor Masterplan,
een feestje dat traditie is binnen Merkator en waar we dit jaar ook collectief aanwezig waren! De zaal was goed gevuld, er werd gedanst tot in
de vroege uurtjes en tussendoor konden we ons ook aan een spelletje
beerpong wagen. Matrozen, piraten en kapiteinen op de boot, vissen en
zeemonsters onder de boot, en al de andere Merkatorianen die uit de boot
vielen kwamen en zagen dat het goed was.
Nog zo een feestje dat uit de boot viel en dit jaar voor de eerste keer georganiseerd werd, is het eerstebachfeestje. ’t Vervolg werd omgebouwd tot
een zwoele, lekker warme sixties-tent die opnieuw mooi gevuld was! De
schachten hebben bij deze bewezen dat ze iets in hun mars hebben. Merkator, u kunt gerust zijn over de toekomst! En wat ons betreft: een feestje
dat zeker voor herhaling vatbaar is!
Tot slot was er ook nog de Arenacantus, die naar goede gewoonte samen
met Geos georganiseerd werd. In de Arenbergkoten hebben ze ons bezig
gehoord, dat zegt genoeg! Jammer genoeg had de Frank het weer niet juist
voorspeld, en dat hebben we mogen ondervinden. Maar zelfs de regen en
de hagel konden de pret niet bederven. Na het afdak onder Alma 3 ingepalmd hebben, ging de cantus gewoon door en zat de sfeer er nog even
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We hebben nog 1 activiteit voor u in de aanbieding: de zwanenzangcantus op dinsdag 9 mei in de Recup. Nog 1 keer cantussen we samen met
onze geliefde 2de masters, om op een gepaste manier afscheid van hen te
nemen. Dit mooie moment wilt niemand missen! De cantus is gesloten,
met andere woorden, een uitgelezen kans om dit jaar nog 1 keer gezellig
te cantussen met enkel Merkatorianen! Deuren: 20u, Io Vivat om 20.30u.
Zo, hier stopt het voor ons! We maken graag nog reclame voor de feesten andere activiteiten tijdens de kiesweek, van 2 tot 4 mei. Wij wensen de
toekomstige feestploeg ‘niet te evenaaren’ heel veel succes bij de kiesweek
en voor volgend jaar! Merkator, het was een genoegen om al deze feestjes
en cantussen te organiseren voor jullie! Het gaat u goed!
xoxo team feest
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Living apart together

Egea

  

Misschien heb je het al gehoord… EGEA Leuven heeft groot nieuws! Samen met de andere Belgische entiteiten, Brussel en Gent, gaan we het
Western Regional Congress 2018 organiseren. Wil je graag deel uitmaken
van deze unieke ervaring? Hou de Facebookpagina ‘EGEA Leuven’ in de
gaten voor meer informatie, daar vind je ook de officiële applicatie terug.
Voor real-time updates, spreek eens een Leuvens orga-teamlid aan (Amber, Britta, Jeroen, Liane, Lisa, Roxanne).

Inmiddels loopt het academiejaar weer op een einde, en zo ook het EGEAjaar. Daarom zal er binnenkort een wissel van de board plaatsvinden. Wil
jij dat er in de toekomst nog zulke leuke exchanges zullen plaatsvinden?
Wil jij je internationale contacten verbeteren en tegelijkertijd je binding
met de Leuvense geograaf versterken? Voeg je dan bij de board van EGEA
Leuven! Wat houdt dat in? De noodzakelijke functies zijn:
- CP1
- CP2
- Treasurer
- Newbie coordinator
De kiesvergadering volgt binnenkort, dus twijfel niet langer en ga voor die
functie! Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de huidige board.
Veel liefs,
Amber (CP1), Inne (CP2), Roxanne (Treasurer), Koen (Newbie Coordinator), Ann (Activity Coordinator)

Dit is niet het enige waar EGEA Leuven zich mee bezig gehouden heeft.
We zijn ook naar het WRC (Western Regional Congress) in Duitsland,
het ERC (Eastern Regional Congress) in Tsjechië en het EMRC (EuroMed Regional Congress) in Slovenië geweest. De leuke verhalen van deze
eerste twee vind je verderop in dit Merkatorke! Daarnaast zijn de EGEAnen van Hannover en Lviv het mooie Leuven komen bezoeken, terwijl wij
zelf terug naar Wenen en naar Hannover zijn geweest. Er zijn vele onderhandelingen gaande over komende exchanges, maar om al een tipje van
de sluier op te lichten: we gaan zeker het Europa buiten de EU bekijken!
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Beste Merkatoriaan,

Cultuur

Het Kiesmerkatorke. Dat betekend dat het jaar op zijn einde loopt. Deadlines kleuren het dagelijkse leven en examens komen naderbij. Maar voordat het zover is, staat cultuur voor jullie klaar! Op het nachtspel bleek
al snel dat de detective-skills van de gemiddelde Merkatoriaan op een
hoog niveau liggen. Maar het jaar afsluiten doen we op een wat minder
hersen-krakende manier: op de afscheidspicknick (17 mei) geeft cultuur
jullie de perfecte gelegenheid om elkaar gedag te zeggen voor de lange
zomer, en nog even van de lente te genieten alvorens we ons gezamenlijk
opsluiten om onze hersenen wijzer te maken. Hou facebook in de gaten
voor meer informatie!
Groetjes van Cultuur!

   Sport

  

Gegroet Merkatorianen!

Met het einde van het academiejaar in zicht, is het ook bijna tijd om de
fakkel van het sportpraesidium door te geven. Maar niet getreurd, want
opkomend sportpraeses Thomas is reeds goed geïnformeerd en wij hebben het volste vertrouwen in onze opvolging. Wij kijken alvast uit naar
wat hij en zijn medewerkers te bieden zullen hebben tijdens de kiesweek
en het komende academiejaar.
Maar eerst nog even onze eigen activiteiten recapituleren. Onlangs sloegen Merkator en Geos de handen in elkaar voor een nieuwe aardbal. Deze
nieuwe investering kon al meteen uitgetest worden in een duel met de
geografen van Gent. Net voor de paasvakantie kwamen onze collega’s van
Geografica in grote getale afgezakt naar Leuven om geïntroduceerd te
worden in onze geliefde sport. Los van de discussie of Geografica nu al
dan niet (verdiend) gewonnen heeft – zo gaat dat met sport: het zou maar
saai zijn als iedereen goed tegen zijn verlies kan – kan er wel met zekerheid gezegd worden dat het een geslaagde wedstrijd was. Nu we toch met
competitie bezig zijn, mogen we wel toegeven dat Geografica ons in het
feesten zeker heeft verslaan: de laatsten klommen na een nachtelijk bezoek aan de Seven Oaks pas om 7u ’s ochtends op de trein om rond 8u30
hun nieuwe dag te starten.
In het voetbal waren de Gentenaren dan wel minder sterk gebleken. Op
de re-exchange in Gent heeft Merkator namelijk nipt maar niet onverdiend gewonnen. De verbrandde calorieën werden al gauw teruggewonnen in Gent haar bekendste frituur om ze vervolgens weer weg te dansen
in de danscafés op de beruchte Overpoort. Maar de reputatie mag bijgeschaafd worden: het feesten was echt wel de moeite en de verplaatsing
zeker waard.
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In de IFB zijn geen wedstrijden meer te spelen, aangezien Merkator in
geen enkele discipline kon doorstoten uit de voorrondes. Wel zal er nog
één sportevent zijn met andere kringen: op 9 mei organiseert Scientica
een spikeballtornooi. Geen paniek als u nog nooit van deze sport hebt
gehoord, alles wijst zich dan wel uit. De laatste sportactiviteit van het
huidige praesidium is naar goede traditie het Groot Geografisch Voetbaltornooi en dat zal plaatsvinden op donderdag 11 mei. Wij hopen voor
deze competitie tussen de verschillende jaren op een grote opkomst van
zowel spelers als supporters, om het sportjaar in schoonheid af te sluiten. Dat de beste dan ook moge winnen!
Sportieve groeten!
Team AnTony en medewerkers Gunnar, Wouter en Maxim
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Kiesploeg Diamond

Gegroet lezende Merkatoriaan,
Wat begon met twee fietsen twee jaar geleden,
is ondertussen uitgegroeid tot een bende van 18 leden
Tiensestesteenweg 177 is ons clublokaal
De dag dat hier de deur niet openstaat, is abnormaal.
Team Diamond heeft ondertussen al menig activiteiten georganiseerd,
en veel over Belgische biertjes bijgeleerd.
Onze pagina werd ondertussen al geliked door een Arabier en een Chinees,
waardoor Longi-tuut-tuut zich dit jaar terugtrok uit vrees.
Kernwoorden van ons team zijn vriendschap en plezier,
Tom Boonen, Alain en Anne, de Colruyt en uiteraard ons eigen bier.
Iedereen zegt altijd kwaliteit gaat boven kwantiteit
Maar bij Team Diamond voldoen we aan beiden tegelijkertijd.
Leden komen, leden gaan
Maar in ons hart blijven ze steeds bestaan.
Van het machien uit Tisselt, De Lef, Il Chefe de Leffe, zoals iedereen hem
kent
Nemen we na 2 jaar praesesschap bijna afscheid, ons monument.
Gelukkig hebben we nog de kiesweek,
iedereen welkom, van veteraan tot leek.
Het begint dinsdagochtend bij zonsopgang,
waar het Io vivat weerklinkt in ons gezang.
’s Avonds komt de Alma naar Diamond,
waar je favoriete gerecht op tafel komt.
Woensdagavond gaan we int Vervolg poolen,
met een pint of meer om ons keel te spoelen.
Donderdag is onze fameuze barbecue daar,
vleesjes fretten zonder gemaar
en ook fijnproeven van goed bier
u leest het, onze kiesweek wordt één en al plezier!!
Vergeet zeker niet van je in te schrijven voor de overheerlijke barbecue!
Hopelijk tot op 1 van onze activiteiten op de kiesweek!
Schol, Team Diamond
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Wist je datjes

AC tegen SVE, draagt gij al altijd een bril?

Het eerste (?) schachtenkoppeltje is een feit! Proficiat LL en JDK!
AC ook wel een geoloogje lust? en dat wordt dan vis…
LA voor het oog van de camera in de appel haar garnaalkroket in een
servet heeft gestoken om mee te nemen naar huis.
JDK met zijn oma naar temptation island kijkt
PO ‘een universitaire opleiding is er om u quarter-life crisis te camoufleren’
SVE: Kdenk dat het bij diene mens bergaf begonnen is - Wa wilt ge, ‘t is
ne geoloog
LV: ik kan niet grappig zijn onder druk
Er in de Basic Italian muizen lopen? - Wel goei pasta
TB: Wat mij betreft, hoe meer volk hoe meer zielen
TB: ML zijn baard aanraken, ik kan dat bijna niet uitleggen, maar dat
geeft voldoening
Assistent van ecologie: wat daar allemaal staat, dat noemt Lisdodde,
mijn oma noemt dat negerlullen.
Prof GG: ‘Het was al laat op de avond, meer ga ik daar niet over zeggen…’
14

15

Schacht WW niet alleen meisjes maar ook glijbanen mee naar huis neemt?
Een getijden sensor is eigenlijk gewoon een druksensor, en als er meer
water boven is, is er meer druk, onthoud dat voor u sollicitatiegesprek bij
Jan de Nul - MC
TB knijpende tepels heeft? en dat wordt dan praeses
Je elk aangelegd meer met een stop kan laten leeglopen? - Assistent ecologie

16

17

Opkomende redactie

Opkomend praeses en vice-praeses

Dag Doelpubliek!

Beste Merkatorianen, geologen met een identiteitscrisis en andere sympathisanten,

Tot u spreekt uw opkomende redactieverantwoordelijke. Eén ding kan ik
u al verzekeren: volgend academiejaar zal er niet te veel veranderen aan
het Merkatorke. Of u dat goed vindt of niet mag u zelf beslissen, maar
huidig redactiemedewerker Sam zal het gezellige clubje dat “de redactie”
heet overnemen.

Opkomend Praeses Tibor & Vice Anse aan de lijn! Nee hoor, hier volgt
geen saaie uitleg over onze motivaties. Voor wie deze toch wenst te lezen,
refereren we graag naar onze kandidatuur (Barabas et al., 2017).

Natuurlijk kan een redactieverantwoordelijke dat niet alleen aan! Hij
moet toch minstens enkele medewerkers hebben die hij kan commanderen. Die rollen zullen vervuld worden door Kathleen en Stijn. Als bron
voor 50% van de roddels begrijpen zij als geen ander hoe het er in de
journalistiek aan toe gaat! Daarom ben ik er zeker van dat de verhalen
volgend jaar minstens even sappig zullen zijn.
We zijn wel nog steeds op zoek naar iemand die één keer om de paar
maanden ons kan helpen met de opmaak. als jij graag met indesign werkt,
of dat graag zou kunnen, laat dan zeker iets weten aan één van de praesessen of aan mij.
Tot volgend jaar!
Redactie (opkomend)
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Voor wie liever op een luchtige manier met onze voltallige kiesploeg ‘Niet
te evenaaren’ kennismaakt, presenteren wij met trots deze geweldige activiteiten:
- Eerst maken we dinsdagmiddag kennis met Turisticus! Deze nieuwe
groep enthousiastelingen stelt zichzelf graag voor met een Baby Shower.
Er vallen fantastische prijzen te winnen en van een glas cava te genieten,
need we say more?
- Diezelfde avond gaan we allemaal samen drinken en klinken en tussendoor ook een beetje zingen op de iedereen-(vrijblijvend)-compleet-zat-kiescantus. Voor onze scha(ch)tjes is het deze avond ook tijd om
volwassen te worden: al het groen zal vanachter de oren worden gekuist!
- Woensdag trekken we naar de evenaar, naar Brazilië meer bepaald. Niet
om bodemstalen te nemen of door honden gebeten te worden, maar om
te genieten van het aanbod van de teams sport en cultuur. Onder begeleiding van zwoele Sambabeats worden heerlijke versnaperingen aangeboden, en maar liefst drie competities. Eten en tegelijk diezelfde calorieën
verbranden? Alleen bij ons wordt het beste van twee werelden op zulke
manier gecombineerd.
- Donderdag biedt onderwijs de kans om nog wat verder te eten bij het
ontbijt, en tussen de chocomelk en de croissants commentaar te geven op
dat ene vak waar je je aan ergert. Als er al frustraties zijn, kunnen deze
worden weggespoeld met een tasje koffie. Verder is iedereen welkom om
naar hartenlust te ontbijten, te brunchen en een gezellig babbeltje te maken.
19

Donderdagavond is het party-party time op het ITCZ-feestje. We verwachten moessonregens en passaatwinden, maar vooral jullie wervelend
enthousiasme en massale aanwezigheid. Om middernacht kennen we
daarenboven de uitslag van de verkiezingen! Vergeet de strijd tussen Macron en Le Pen: de spannendste verkiezingsontknoping zal plaatsvinden
in de Odil.
Wij hopen met deze activiteiten onze kiesploeg op de kaart te zetten, voor
links naar evenementen en verdere info verwijzen we graag naar onze
facebookpagina.
We hopen jullie
(en het zonnetje) allemaal massaal op deze activiteiten te mogen verwelkomen, en de toon te zetten voor een niet te evenaaren Merkatorjaar!
Tropische groetjes,
Tibor & Anse

Opkomend Turisticus

Ladies and Gentlemen, fasten your seatbelts, we are ready for take off!

Here comes Turisticus… een gloednieuwe werkgroep voor de master in
Toerisme.
Wat begon als een wilde fantasie werd al snel realiteit. Vijf studenten uit
het schakel- en masterprogramma Toerisme zetten zich samen extra in
rond de drie hoofdpijlers van deze werkgroep. Er wordt aandacht besteed
aan de huidige studenten, de alumni’s van deze opleiding en een wisselwerking met het werkveld. Thomas, de vice praeses, neemt de coördinerende rol op zich en zorgt voor een vlotte samenwerking met Merkator.
Margaux, de quaestor, zorgt voor de financiële kant van de zaak. Evelyn,
verantwoordelijk voor de activiteiten, zorgt voor leven in de brouwerij.
Elien neemt de taak van de uitbouw van de alumni-werking op zich. Tiffany, onze PR-verantwoordelijke, brengt jullie regelmatig op de hoogte
over het reilen en zeilen van de vereniging. We hebben heel wat activiteiten voor onze toerisme-wetenschappers in petto zoals een teambuilding
weekend, ontspanningsactiviteiten (disco-bowling, lasershooten, een
brouwerij bezoeken, ..), thema-avonden, een jobbeurs, … Op al deze
activiteiten zijn zowel toerisme-wetenschappers als geografen meer dan
welkom.
Tijdens de kiesweek vieren wij de geboorte van onze werkgroep met een
babyshower vol leuke verrassingen. Waag je kans met onze ‘map of joy’
op een cadeaubon ter waarde van 150 euro aangeboden door Connections Leuven. Daarnaast overladen wij jullie met eten en drinken aan democratische prijzen.
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Opkomend Secretaris en P R
Hey knapperds,

Ik,Chiara Smits, wordt jullie secretaris van het Praesidium ‘Niet te
Evenaaren’ voor het bestuur van Merkator Leuven vzw tijdens academiejaar 2017- 2018.

Ladies and Gentlemen this was your captain speaking. Namens het voltallige Turisticus-team een welgemeende dankjewel om te kiezen voor
onze opkomende ploeg, onze service is immers ‘NIET TE EVENAAREN’.

Secretaris zijn betekent vooral het schrijven van verslagen van Praesidium
vergaderingen en Algemene Vergadering. Maar ook enkele bijkomende
taken zoals het in orde brengen en uit delen van de Merkator truien en
t-shirts. Daarbij komt nog dat ik in het begin van het academiejaar zorg
voor de verkoop van de lidkaarten van Merkator Leuven vzw. Hoewel ik
geen ervaring hierin heb denk ik wel dat ik deze functie goed, gestructureerd en vol enthousiasme zal kunnen uitvoeren. Het is een uitdaging die
ik graag aanga. Zelf ben ik zeer sociaal aangelegd en zal dus geen problemen hebben om met mensen te babbelen en sociale contacten te kunnen
leggen.
Ik kijk ernaar uit telkens de nieuwe eerstejaars te verwelkomen als ze hun
lidkaart bij mij komen kopen. Tevens zal ik hun zo goed mogelijk wegwijs
maken in Merkator maar ook in het studentenleven.
Daarbij word ik ook nog PR-verantwoordelijke en zal ik trachten zoveel
mogelijk geld binnen te halen
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Met vriendelijke groeten
Chiara Smits
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Opkomende Quaestoren Opkomend PromCom
Heeeeeyyyy

Wij zijn Lana en Chiara, de nieuwe quaestoren van het praesidium ‘Niet
te evenaaren’. Om het kort te houden: wij zorgen voor de financiën binnen
Merkator. Als jullie geld nodig hebben (voor een activiteit weliswaar) mogen jullie bij ons komen schooien. Subsidies aanvragen, de boekhouding
regelen en geld tellen gaan ons bezighouden volgend jaar. Op die manier
dragen wij ons steentje bij aan Merkator. We will make Merkator rich
again.
Doeeeii
The moneybitchezzzz

Wist u dat met uw linkerhand eten in Burkina Faso enorm onbeleefd is
omdat je daar normaal ook je billen mee proper dabt? Ik dacht het niet
(tenzij u geregeld naar ‘Iedereen Beroemd’ kijkt). Alleszins, nu weet u
het. Wen er maar aan. Vanaf volgend jaar weet u alles. Bijna alles toch.
Alles wat belangrijk is: Wanneer u waar moet zijn om vet hard lol te
trappen. Meer dan dat. U weet waar u naartoe kan met Egea. U weet wat
er gebeurt binnen dat Onderwijs-wereldje. ‘Waarom weet u dat dan?‘
hoor ik u al vragen. Wel, omdat wij u dat gaan vertellen. Wij? Team
Promcom (Promenade en Communism of Promotie en Communicatie,
whatever). U houdt niet van SPAM? Jammer dan, want we gaan er u
mee dood kloppen. Nee mopje, bereid u voor op een weekmeel met alle
info in die voor die week (maar dan ook alle, inclusief EGEA, turisticus
en onderwijs). Dit fantastische studentenblad ’t Merkatorke’ wordt nog
interessanter en vooral leerrijker met uitgebreide onderwijs updates,
overzichtelijke EGEA-rubrieken, etc. U komt geregeld in de geogang?
Zelfs dan zal u niet weten waar kijken tussen al die informatie. U bent
socialer dan dat en zit hele dagen op facebook, twitter, …? Ooh, u gaat
niet weten waar eerst kijken. Promcom houdt u op de hoogte. Promcom
is de hand die uw struisvogelhoofd eindelijk uit de grond trekt.
Be prepared.
Ignace, PromCom coördinator
En zijn fantastisch team.
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Opkomend feest

Hallo partyanimals!!!

Team feest is weer ready to go met een vernieuwd team. Wij, Ellen en
Tijs, zullen met veel trots en eer het roer overnemen van Jef en Koen om
volgend jaar alle feestjes en cantussen in goede banen te leiden. Maar net
zoals Trump America niet alleen great again kan maken, hebben ook wij
een team nodig. We hebben negen kei toffe, enthousiaste medewerkers
die klaar staan om jullie allemaal de avonden van jullie leven te bezorgen
en wees gerust, wij laten Noord-Korea wel doen maar een dansoorlog
met de geologen is zeker toegestaan. Wij hopen volgend jaar zo veel topfeestjes te geven zodat jullie allemaal vergeten te studeren (not our problem ;) ). Mochten je dansmoves toch nog niet helemaal op punt staan,
geen paniek, want ook jouw keel zal voldoende gesmeerd geraken op de
cantussen. Geloof je niet in al deze alternative facts? Kom dan even langs
op de Iedereen Compleet Zat Ontgroeningscantus en het ITCZ: Iedereen
Terug Compleet Zat Kiesfeestje! Be there or be a Noord-Koreaan (en dat
zijn geen toffe mensen, trust us).

Opkomend Sport

Beste Merkatorianen

Als toekomstig sportteam willen we ons even voorstellen aan het groot
publiek. Het sportteam van ’17-’18 bestaat uit Thomas, de Sportpraeses,
en de 2 medewerkers Lowie en Jesse. Als één team willen we van Merkator de goede sportiviteit verderzetten en van al die bierbuikjes terug sixpacks maken (in de mate van het mogelijke). Wij vinden dat sport in het
studentenleven een zeer belangrijk aspect is omdat je zo op een ludieke
manier mensen dicht bij elkaar kunt laten brengen en er één hechte
groep van kunt maken. De activiteiten gaan deels hetzelfde zijn als vorig
jaar zoals de aardbal, bowling,…. Maar wij gaan er toch proberen een
andere swoeng aan te geven door nieuwe sporten en activiteiten te introduceren. Kom zeker allemaal naar onze kiesactiviteit om er voorproefje
te krijgen van wat er volgend jaar te wachten staat. Tot dan!
Groetjes, de mannen van teamsport.

Groetjes het feestteam,
Ellen en Tijs
Fran, Jef, Eline (2x), Stijn, Kaat, Wouter, Seth en Jonas
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Opkomend cultuurteam

Opkomend Onderwijsverantwoordelijke
Dag Geogabbers,
Jullie zullen het al gemerkt hebben, maar de kiesweek is er weer! En daar
doet onderwijs ook aan mee, wat een eer. Donderdag 4 mei zijn jullie
allemaal van harte welkom op het OnderwijsOntbijt! Hier zal een uitgebreide keuze aan ontbijt aanwezig zijn waarmee je jezelf kan volproppen
zonder spijt. Trust me, er is niet enkel een appel of peer. Maar wacht, er
is nog meer. Geloof het of niet, maar naast het voorzien van een groot
aanbod aan voedsel en een toffe sfeer (door Wesley), willen we ons als
onderwijsteam duidelijk presenteren zodat jullie zonder schijt met al je
vragen of onderwijs gerelateerde problemen naar ons kunnen komen in
een mum van tijd.
Onderwijsteam?? Wesley???

Het is zover. Het oude bestuur wordt stilaan afgedankt om plaats te maken voor een jonge en nieuwe garde. Maar geen nood! Er staat al een
enthousiast vijftal te popelen om het roer over te nemen van het vorige
team.
Met Sam aan het stuur en Hanne, Eline, Loes en Kristof in de passagierszetel, zullen wij proberen dezelfde cultureel hoogstaande baan te blijven
volgen als vorig jaar. Natuurlijk met de nodige originaliteit en verrassingseffecten.
Niet alleen zullen wij proberen jullie omver te blazen met onze activiteiten, ook de Gotcha zal door ons in goede banen worden geleid. Als dat
nog niet genoeg is willen wij bewijzen dat eten op zich een culturele bezigheid is, en organiseren wij de eetstandjes doorheen het jaar!
Hou zeker de facebookpagina, merkalender, weekmeel en alle andere
middelen in de gaten om op de hoogte te blijven van alle activiteiten!

Met trots stel ik het onderwijsteam voor volgend academiejaar voor: uit
derde bach: Wesley Libert (een echte beer), totnogtoe een raadsel en mezelf, uit tweede bach: Myrte Tack en Kristof van den Branden, uit eerste
bach: voorlopig ook nog een onbekende jongedame of jongeheer.
Sommige lezers zullen het zich afvragen, maar wat doet het onderwijsteam nu al weer? Natuurlijk naar jullie luisteren zodat we goed jullie mening kunnen vertegenwoordigen en fietsen naar vergaderingen. Ten eerste, is er de POC waar we allemaal inzitten, dat zijn vergaderingen samen
met de proffen die bij de richting geografie horen. Ten tweede, zitten we
ook in OOR, de Overkoepelende OnderwijsRaad van Scientica. Verder is
er nog StuRa, de studentenraad van alle richtingen van de KULeuven en
de FPOC, wat alle POC’s samenbrengt.
Tot donderdag met hopelijk mooi weer!
Matthias en het ganse onderwijsteam

Hoogachtend,
Uw Cultuurteam
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Kiesweek Sponsors

Bakkerij Gielis
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Beiaardcantus Verslag
De beiaardcantus. Niemand kon er omheen, iedereen wilde erbij zijn en maar enkelen konden een ticketje bemachtigen (waarvan ik 1 van de gelukkigen
was, driewerf hoera!). In de openlucht, op het Ladeuzeplein, begeleiding van de universiteitsbeiaard
en een live-orkest en een luttele 4 040 man. Nog iets
vergeten? Ja, de 12 000 liter bier. Goede sponsor,
Stella.
Nog voor ik men ticket had, begon de stress al. Hoe
lang zou ik moeten aanschuiven? Ik zal toch niet
moeten kamperen voor het geokot zoals Apolloon?
Moet ik echt lessen skippen om zo 1 papiertje in
handen te krijgen? Gelukkig waren al die zorgen
voor niets en heeft een bende geografen en toeristen 2 tot 3 uur lang de
gang beneden in het geo-instituut ingepalmd met een overdosis zeer smakelijke croques (shout-out naar team special events). De dag zelf was 1
rollercoaster. Fingers crossed dat ik van Niels & Niels vroeger door mocht
van excursie, hopen dat ik nog ergens eten kon schooien want cantussen
op lege maag vond ik toch geen strak plan en bidden tot god dat ik een
goed plaatsje zou vinden. Weeral veel te veel zorgen gemaakt. Ik was ruim
op tijd, er stond een frietkraam op het Ladeuze en Hannah had speciaal
voor haar Merkatorvriendjes helemaal vanvoor (!!!!) plekjes bewaard.
De cantus zelf is een belevenis. Ik kan het niet anders zeggen. Met 4 000
man het Io Vivat zingen, geeft kippenvel dat het niet meer gezond is. De
sfeer is ongezien en de muzikale begeleiding maakt het plaatje compleet.
Na een aantal liedjes en zeer veel pintjes begon de chaos toe te nemen.
Er stond meer man recht dan er zat, vanachter kon niemand meer horen welke liedjes precies gezongen werden, codices werden volop gepikt,
de Kisscam deed z’n job en nog meer bier werd genuttigd. Wij trokken
ons nergens iets van aan en deden volop mee (even een vermelding voor
Rooier en Amber die prachtig op die Kisscam zijn verschenen).
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Na de cantus vertrok Scientica richting de Winabar. Na anderhalf uur
qualitytime met men peter (kusjes aan PJ) zagen we eindelijk de rest van
Merkator bij de Alma toekomen en zetten we het feestje verder, of toch
degene die daar nog in staat toe waren. De les op donderdagochtend heb
ik toch maar om bestwil geskipt.
Dankjewel LOKO!
Xx uw toekomstige redactrice aka soon-to-be-famous thanks to alle kranten die ons gefilmd hebben

Wedstrijdresultaten

Bedankt voor al de inzendingen! Het was een plezier al jullie creatieve
uitspattingen te lezen en quoteren. Van al de inzendingen was er één toch
uitmuntend. Proficiat Liane! Jij mag één van de dagen een postduif ontvangen met twee flessen cava. Ook met de andere inzendingen hebben
we liggen lachen, gieren en brullen. Daarom hebben we hier de drie beste
geselecteerd:
1.
We zullen hier eens een gedichtje schrijven
Met het woord ‘confituur’
Het is dat ik toch niks anders te doen heb om de tijd te verdrijven
En cava kopen, zijt ge zot, da’s veel te duur
Dit is geschreven op 5 minuten
Oeps, zo’n dingen zeggen we beter niet
Maar hé, cava bevat geen gluten
Ligt er voor mij geen flesje in het verschiet?
prachtig Liane! Da cavaatjes staan te wachten
2.
Ik ben nu een half jaar in deze studentenstad
Ik wou dat ik nooit een andere tijd had gehad
Al kraken mijn gewrichten
Ik zal mij steeds op het mooiste vak richten
Geografie
Het kennen en beminnen van de aarde
de denitrificatie coëfficiënt schatten naar waarde
glauconiet, haliet, sfaleriet, ik zie het gewoon niet
Geef mij maar bevolkings niveau’s, enquêtes bij hobo’s en voor de rest
Uwe kater wegfretten aan de muur en sensueel ingesmeerd worden
met… Confituur
Leuk Kristof! Samen met jou wil ik wel eens aan die confituur beginnen,
maar daar hebben we misschien toch twee flessen cava voor nodig.
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3.
Oh onzen lieve heer,
Hosanna in den hoge stratosfeer.
De lucht daar rijkelijk gevuld met wolken van salpeterzuur,
Op een boke bijna zo hemels lekker als confituur.
Die wondere wolken gekleurd in parelmoer,
Dragend een roze schijn zoals het kot van een hoer.
Om nu tenslotte te rijmen zeggen we samen,
Dank U, messias G.G., penis
Goed bezig Anton. Ik heb toch sterk bedenkingen bij de plaatsen waar jij
je inspiratie haalt. Misschien toch eerder naar de geogang gaan?

Egeaverslag Kiel & Praag
EGEA: Spring Congresses 2017
Insights from witnesses Jeroen and Lisa (one in English, one in Dutch you
knaw for the sake of it, whatever)

Western Regional Congress (21/3 → 26/3)

#WeSayMoin (It means hello, that’s what it means. But hey, at least they’re really, really
proud of it.)

EGEA Kiel put a terrific effort into the organisation of the WRC this
year, including nautical-slash-cowboy-theme, appropriate catchphrase
and beyond perfect weather. Seriously, we got the only six sunny days the
north of Germany averagely experiences every spring. Numerous Belgian
chicks (and a dude) could be spotted at this event, four of which from
EGEA Leuven.
While Liane and Roxanne taught the participants of their workshop how
to pinpoint ideal windmill locations in Schleswig-Holstein using ArcMAP, I was learning about waterfront developments through strategic
games. During the North Sea excursion, we got to play with Snorre, a
1-year-old seal pup born in a rescue center, and therefore unable to ever
live in the wild. Moreover, the waterslide game during the social program
looked like something straight out of a promo video for some expensive
summer camp in Spain. There were a lot of fish, a lot of water (except during the cultural fair ;) ) and a lot of new friendships.
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Eastern Regional Congress
Donderdag 6 april 2017
Liefste dagboek, sorry dat ik de voorbije week weinig tijd voor je had, het
was een vermoeiende maar interessante en leuke week. Op 30 maart 2017,
ben ik vertrokken richting Praag. Egea Praag was de organiserende entiteit
van het ERC. Het was een interessant congres met als thema “The heritage
of military areas”. Dit thema werd meegenomen in alle workshops, maar
ook in enkele excursies en lectures die tijdens deze week plaatsvonden.
Zelf had ik een workshop over het hergebruik van verlaten gebouwen en
gebieden. De excursie die ik volgde was naar een oude militaire site die
omgebouwd was tot “scientific research park” en deels volgens het normale proces van successie is omgevormd tot een bos (Foto). Nadien zijn
we naar een actief militair gebied geweest. Het beste aan die dag was de
gekke buschauffeur, die bochten nam waarbij de bus bijna om kantelde
en tegen elektriciteitskabels reed. Gelukkig is er niets misgelopen. Voor
de rest heb ik ook geleerd dat “Czechia” ook gezegd mag worden in het
Engels. Maar genoeg over de leerrijke ervaring. Ook waren er ontspannende activiteiten zoals een nachtspel, sporten zoals schieten, menselijke tafelvoetbal en trailrun (kuch wandeling). Zoals ik al zei was het een
vermoeiende week met een goed gevuld dagprogramma. Daar bleef het
niet bij. Elke avond was er een ander feestje. Zo kon je de vrijdagavond
genieten van soldaten en pacifisten van heel Europa op het army feestje.
Op zaterdagavond kon je proeven van lekkernijen en drankjes vanuit alle
hoeken van Europa op de “Cultural Fair” (foto: België (Gent & Leuven).
“Czech night” vond plaats op zondag, deze avond showde Tsjechië al hun
lekkernijen gaande van varken aan het spit, mierzoete/alcoholhoudende
gebakjes en een traffic light shot.de laatste twee avonden bestonden uit
een eurovision night en een heuse BDC. Al bij al heb ik een SUPER ervaring gehad, vele toffe/gekke mensen leren kennen en ik kijk al uit om nog
eens op congres te gaan.
Tot de volgende,
De verdwaalde Leuvenaar Jeroen die de tijd van zijn leven heeft gehad.
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Nieuwe structuur van Merkator

Na jaren van warrige statuten en vage werkwijzen wordt er eindelijk een
beetje orde geschept in de chaos. kandidaturen worden herschreven en
de structuur van Merkator wordt opnieuw uitgetekend. Hoe het er precies aan toe ging vorige jaren gaan we niet meer uitleggen, wat u hier kan
lezen is enkel hoe Merkator vzw vanaf nu gaat werken.
Merkator vzw zal bestaan uit acht evenwaardige werkgroepen:
Geografie: Dit komt overeen met het vroegere praesidium en houdt zich
hoofdzakelijk bezig met de traditionele activiteiten van sport, feest en cultuur. Deze wordt voorgezeten door de vice-praeses.
Toerisme: DIt is een nieuw onderdeel. Deze werkgroep richt zijn activiteiten meer op de studenten toerisme.
Onderwijs: Deze groep zorgt ervoor dat de studenten van Merkator vertegenwoordigd zijn binnen de verschillende organen: POC, StuRa en
Scientica OOR. Deze functie zat vroeger in het praesidium maar is nu
een onafhankelijke werkgroep.
EGEA: EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van het Europese project
EGEA. Binnen deze groep worden internationale uitwisselingen en congressen aangeboden.
PromCom: Deze werkgroep fungeert als een soort van dienst voor heel
de vzw. Ze biedt toegang tot de sociale media van Merkator, ontwerpen
van posters, redactie en vele andere kanalen.
Jaarwerking: De jaarwerking bestaat uit vijf jaarverantwoordelijke die als
aanspreekpunt dienen voor hun eigen studiefase.
CuDi: Hierin zitten de medewerkers van de Scientica Cursusdienst. zij
zorgen dat er cursussen worden aangeboden aan de studenten van Merkator
Internationaal: De internationaalverantwoordelijke werkt op het niveau
van Scientica en voorziet het onthaal van internationale studenten. 37

Al deze organen worden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering
(AV). Kringbrede onderwerpen komen hier aan bod. Bovendien kan elk
lid van Merkator deze vergadering bijwonen en stemmen mits een schriftelijke toestemming.
Elk orgaan kan binnen zijn eigen werking vergaderen. wanneer een praesidium dit doet (Geografie of Toerisme) heet dit een Praesidium Vergadering (PV).
De Raad Van Bestuur (RVB) draagt de eindverantwoordelijkheid en zorgt
voor een goede gehele kringwerking. De personen die hierin zitten moeten worden verkozen door de AV. Deze raad maakt effectief de beslissingen voor de kring, maar omdat de AV een vertegenwoordiging is van heel
de kring worden agendapunten steeds eerst besproken in de AV.
De praeses is niet meer deel van het Praesidium maar zit in de RVB. De
praeses zal proberen op de hoogte te zijn van al de activiteiten binnen de
kring en is het toegangspunt naar de buitenwereld.

Kort Nieuws

Overstromingen en modderlawines: Dramatische taferelen in Peru
In maart 2017 sloeg El Niño weer hard toe in grote delen van Peru,
maar ook buurland Ecuador werd getroffen. Begin 2017 was er extreme
droogte, maar nu stopte het niet met regenen. Al dit water veroorzaakte
overstromingen, aardverschuivingen en modderlawines. In heel het land
was het nationaal rampenplan van kracht. Meer dan een half miljoen
Zuid-Amerikanen zouden getroffen zijn, meer dan 100 mensen lieten het
leven. Volledige steden stonden blank en voor een tijdje werd zelfs het
presidentieel paleis in de hoofdstad Lima door de president opengezet
om slachtoffers een onderdak te bieden.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.49125?video=1.2928708

Dodelijke modderstromen en landslides in Colombia
Naast Peru en Ecuador werd ook Colombia getroffen door zware regenval
ten gevolge van El Niño. Alleen was de balans hier extreem zwaar. Op één
avond viel een derde van de regen die normaal op een maand valt. Door
deze hoeveelheid werd onstabiele grond op een bergflank weggespoeld
en traden drie rivieren buiten hun oevers in het stadje Mocoa. Deze provinciehoofdstad met ongeveer 40.000 inwoners werd in de nacht van 1
april verrast door een gigantische modderstroom die alles en iedereen
meesleurde. In totaal stierven meer dan 300 mensen en geraakte er 330
gewon. Ongeveer 100 inwoners zijn nog steeds vermist. De reddingsoperatie kwam maar traag op gang aangezien de infrastructuur naar de stad
volledig vernield was.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2939491
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Wolkenatlas geupdate
Onze eigen professor Weer en Klimaatkunde Nicole van Lipzig stond
even in het middelpunt van het wereldnieuws. De World Meteorological
Society heeft een classificatie van wolken gemaakt, maar de laatste versie
was al tientallen jaren oud. Met behulp van onze professor is die ‘wolkenatlas’ dus nu geupdate met 12 nieuwe soorten wolken. Verrassend is
dat in die nieuwe versie ook antropogene wolken in staan. Het gaat dan
vooral over ‘wolken’ die vliegtuigen creëren of de waterdamp die bijvoorbeeld uit koeltorens komt.
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http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.49165?video=1.2931781
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EXTRA’S

GAG’s, Geografisch Accurate Grapjes

Horoscoop

Ram: Voor jou breekt er een tijd aan dat je moet kiezen tussen
gaan voor wat je voelt of gaan voor zekerheid. Je zult regelmatig
een strijd voeren binnenin jezelf of met anderen om iets van jezelf te kunnen laten zien. Geologen spelen hierbij een belangrijke
rol. Op de één of andere manier prikkelen zij jou deze maand
meer dan anders. Vraag jezelf af waarom je soms zo veel feller
reageert dan anders, maar ja, wat wil je, het is een geoloog. Daar
liggen jouw kansen om iets te leren in het leven. Daardoor zul je
jezelf ook kwetsbaarder op gaan stellen en zul jij voorkomen dat
je een grote muur om je gevoelens heen bouwt.
Stier: Dit is echt jouw maand. In deze maand ben je de enige
echte genieter: luieren, seks, lekker eten en intertropische convergentiezones. Dat is eigenlijk het enige waar jij aan denkt. Je weet
dat er meer is in het leven (examens enzo), maar dat laat je voor
het gemak even liggen. De hormonen gieren door je lichaam en
je gaat ongegeneerd op de versiertoer. Je houdt van luieren en
genieten van het leven, maar je houdt er ook van om die ander
te laten genieten. Aan het eind van de maand wordt je weer wat
serieuzer. Dan keer je terug naar het werkelijke leven en het feit
dat het binnen 4 weken al terug blok is en pak je jouw verantwoordelijkheid weer op.
Tweelingen: Je gezondheid is veel beter deze maand en je voelt
je energieker. Je successen in je studies zijn nog steeds belangrijk,
maar deze maand zul jij je realiseren dat jijzelf en het thuisfront
ook weer wat aandacht nodig hebben. Je wilt jezelf emotioneel
goed voelen en niet alleen voor Merkator. Nu ben jij weer even
aan de beurt. Maar je zult zien dat juist deze aandacht voor jezelf,
je ook Merkator verder kan helpen. Immers, als je jezelf niet kunt
liefhebben, kun je ook een ander niet liefhebben. En al klinkt dit
simpel, het wordt veel te vaak vergeten.
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Kreeft: Jouw aandacht ligt deze maand meer bij Merkator en
je relaties met anderen, dan bij jezelf. Je zou kunnen zeggen
dat het belangrijker is wie je allemaal kent dan wie jij eigenlijk
zelf bent. Je kunt meer gedaan krijgen door geologen te laten
werken dan door zelf te werken. Natuurlijk is dit van tijdelijke
aard, want geologen kunnen eigenlijk niks. In de liefde krijg
jij voor je gevoel, weer wat meer grip op de situatie. Maar blijf
nog wel oppassen, vooral een serieuze relatie kan nog twijfels
geven. Neem daarom deze maand geen overhaaste stappen op
dit gebied. Blijf nog een tijdje happy single en muil een schachtje of twee.

Weegschaal: Bij jou op kot gaat het er deze maand heftig aan
toe. Komen er weer seksgeluiden van je rechter kotbuur of is
de stad Leuven de straten weer aan het openbreken om 5 uur
s’ morgens? Toch kun jij je deze maand beter ook op je studies
richten. De kansen op een mooie paper zijn groot. Een kwestie
van het zoeken naar de juiste balans om de fragiele cyclus niet
te onderbreken. Gelukkig is je vitaliteit in de laatste maanden
merkbaar toegenomen en dus heb je ook de energie om je zowel op de emotionele kant als op de rationele kant van het leven
te richten.

Leeuw: Deze maand strijden twee levensgebieden om jouw
aandacht. Merkator en je studies zijn beide tijdverslindende
activiteiten voor jou. Ze zijn beide belangrijk, dus hoe vind je
hier een goede middenweg in? Omdat je de komende tijd meer
met emotionele aangelegenheden bezig zult zijn, kun jij je studies het beste een injectie geven door in gedachten je doelen te
bepalen en een mentale kaart te maken om ze te bereiken. Zo
kun je emotionele harmonie, studies en Merkator prima combineren. Zorg dat je veel op kot bent deze maand om ook echt
de benodigde emotionele rust te vinden.

Schorpioen: De trend van vorige maand zet onverminderd
voort. Je bent gelukkig en dat straal je uit. Je maakt veel
nieuwe vrienden en vooral ook in de liefde loopt alles zo
vlot als erosie op een steile berg. Ben je single dan moet je de
vrouwen/mannen/geologen bijna van je af slaan. Heb je al wel
een partner dan lig je ook goed in de markt, maar zul je van
je eigen partner waarschijnlijk de meeste vlinders in je buik
krijgen. Je zult een heerlijke tijd tegemoet gaan samen met je
geliefde. Er zijn geen problemen met jaloezie te verwachten, je
partner voelt zich geliefd en dat is het enige wat telt.

Maagd: Jij gaat je deze maand meer richten op de ander en je
gaat minder aan deadlines werken. En dat is goed, je hebt een
natuurlijke neiging om erg flink voor school te werken, maar
sociaal pintjes drinken in het Vervolg is veel belangrijker. Je kan
immers zeer streverig en soms zelfs saai overkomen. Gelukkig
kom je deze maand wat zatter over en dat ligt dichter bij je ware
bedoeling. In de liefde zul je deze maand fantastische kansen
krijgen. Je partner en jij komen emotioneel meer op een lijn te
zitten, iets waar jij al lang op wacht. Romantiek ontmoet jij in
alle mogelijke hoeken van de wereld, dus ben je single: leef je
uit! De sterren zeggen dat je je kansen moet wagen in Finland!
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Boogschutter: Je zult zien dat deze maand alles in zo een
stroomversnelling lijkt te geraken, dat de waterbekken kunnen
onderlopen. Plannen die je maakt worden eerder uitgevoerd
en ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht. Pas op dat je dit
tempo kunt bijhouden. Maak extra tijd vrij om even tot jezelf
te komen en enkele sluizen te sluiten. Ook in de liefde zullen
veranderingen optreden en dan voornamelijk in jouw kijk op
je relatie. Soms moet je je kunnen focussen, dus kijk eens door
een theolodiet. Jij denkt aan trouwen of in ieder geval aan een
langdurige binding. Jij wilt echt iets stabiels opbouwen met je
partner, iets dat stabieler is dan de ondergrond van Chili. En
het is voor jou ook een hele gunstige periode om deze banden
aan te gaan, maar pas op voor een vermomde geoloog. Focus
is dus belangrijk, vanaf dat je een steen ziet, moet je de ban- 45
den breken!

Steenbok: Je onafhankelijkheid wordt deze maand nog duidelijker dan die van Taiwan. Als een situatie jou niet bevalt,
heb jij de innerlijke kracht om de situatie te veranderen en
naar jouw hand te zetten, Peking zal wel toegeven. Dat is ook
de bedoeling van deze periode, organiseer je leven zodanig
dat je (bijna) helemaal tevreden bent. In de tweede helft van
de maand zul je echter wel moeten oppassen met je financiën.
Het kan zijn dat je met extra of onverwachte kosten komt te
zitten of dat je inkomen tijdelijk minder is. Een pintje minder
of toch niet naar de muur gaan is dan de boodschap. Gelukkig
ben jij normaalgesproken niet iemand die gemakkelijk veel
geld uitgeeft.

Woordpuzzel

Waterman: Jij gaat een heerlijke tijd tegemoet. Je zelfvertrouwen en persoonlijke uitstraling maken van jou een zeer charmant persoon. Hierdoor kun je met het grootste gemak elke
situatie naar jouw hand zetten. Dat moet je ook doen, want
in deze periode geldt jouw manier is de beste manier. Bovendien heb je energie voor tien, wat betekent dat je al energetischer bent dan Geos. Het zou jammer zijn als je die energie
niet goed gebruikt. Kun jij egocentrisch zijn, zonder over de
gevoelens van je geliefde heen te walsen, dan ben je verzekerd
van een boeiende afsluiting van de maand. En het opvallende
is dat je partner jou daardoor juist meer waardeert.
Vissen: Je wilt deze maand graag wat meer diepgang in je
communicatie brengen. Maar het lijkt alsof je in je gesprekken
maar niet uit die eindeloze, oppervlakkige details kunt komen. Jouw grenzen zijn even vlak als de Nederlandse geografie. Ga over je grenzen heen nu dat de Schengen-zone nog
open is. Durf te vragen en vooral te voelen wat die ander bezig houdt. Stel jezelf meer open en probeer meer die dingen te
vragen die voor jouw gevoel misschien wel niet horen. Je zult
zien dat de ander daar heel anders over denkt. Als jij eerlijk en
oprecht belangstelling toont in iemand anders, zul je merken
hij/zij positief en oprecht zal reageren.
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