Halloweeneditie
‘19-‘20
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Voorwoord Praeses
Liefste Biologen en sympathisanten,

Ondertussen zijn we al een dikke maand ver in dit toch wel aparte jaar. Wij hopen dat jullie
allemaal goed gestart zijn in Leuven, zowel in het onderwijs als op vlak van ontspanning.
BIOS heeft de eerste weken haar best gedaan om jullie te laten genieten van het
studentenleven. Was jij aanwezig op de eerste blokhutavond? Heb jij je sportieve kant laten
zien tijdens het potje honkbal? Of misschien kwam de Sherlock Holmes in jou wel naar boven
tijdens het cluedo-stadsspel… In elk geval duizend maal dank voor de massale opkomst!
We weten dat het moeilijk is om je aan te passen aan de online (leer)activiteiten. Ondanks dat
alles hopen we toch dat jullie je draai gevonden hebben. Weet dat BIOS altijd voor jullie klaar
staat als je eens nood hebt aan een goede babbel, hulp of ondersteuning. Daarnaast is het
door de huidige maatregelen moeilijk om evenementen ver op voorhand te plannen. Hou dus
zeker onze social media goed in de gaten want wie weet kan BIOS jullie nog verrassen.
Zoals sommigen van jullie al wel gemerkt hebben, is BIOS terug gestart met De Mestkever,
onze wekelijkse nieuwsbrief. Voor alle nieuwtjes, updates over evenementen en veel meer is
De Mestkever the place to be! Ben je nog geen subscriber? Ontdek dan verder in het boekje
hoe je op de mailinglijst kan komen.
Tenslotte wil ik jullie nog heel veel succes wensen voor de resterende maanden van het jaar
2020. Probeer toch voor één keer je uitstelgedrag te overmeesteren en knal die deadlines!

Hopelijk tot snel & stay safe! X
Jullie praeses,
Jasmine
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Om naar uit te kijken
Ter afleiding van alle deadlines en veiligheidsraden die slecht nieuws komen brengen
organiseren we deze evenementen! Het is zeker een obstakel maar samen staan we sterk en
met wat creativiteit kunnen we ons corona-proof amuseren. De planning kan echter nog altijd
wijzigen dus houdt zeker De Mestkever (de wat?? Lees snel verder
)in het oog.

De BIOS BIB
Motivatie nodig om te studeren? Vanaf nu openen we elke maandag (of eender welke dag
) onze online BIOS BIB op de Discord server (voor meer uitleg: bekijk het Facebook
evenement)! Maar houd je zeker niet in om ook de andere dagen van de week te joinen om
zo samen door die cursussen te geraken!

Griezelwandeling
Among us party
Online yoga sessie
Online spelletjesavond
BIOSquiz
Winterwandeling
Vleermuizentelling

10 november
11 november
12 november
17 november
19 november
25 november
2 december

De Mestkever
De wekelijkse mail van Bios keert weder! Dankzij De Mestkever krijg je elke week een kort
overzicht van al onze geplande activiteiten, zo mis je zeker niets! De start van het
academiejaar ging misschien wat moeizamer door de coronamaatregelen, des te belangrijker
om nieuwe mensen te leren kennen en je gedachten te verzetten. Nog niet geregistreerd?
Contacteer praeses@biosleuven.be of Jasmine Donckers om De Mestkever te ontvangen!
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Bios(s)feer
Honkbal
Wat een opkomst! En dat met lichte regen aan de start van deze
sportactiviteit… We hebben ons niet laten doen en gestreden om
de meeste honken te lopen. De twee teams sloegen, na het
desinfecteren van de knuppel, erop los om de overwinning
binnen te halen. Toch was de sfeer het beste aan heel deze
activiteit!

Peter- en meteravond
De schachten werden losgelaten in Leuven om hun zoektocht naar
hun peters en meters te starten. Op deze ontmoeting moest
uiteraard geklonken worden
.

Docu-avond
Sir David Attenborough gaf ons wat insights in de habitats
van een waaier aan soorten op de Bios docu-avond! En dat
in het nieuwe Quadrivium.

Cluedo stadsspel
De beste manier om alle must sees mee te krijgen in Leuven is door een mysterieus stadsspel!
Onze geliefde praeses is vermoord, de deelnemers kwamen er dus achter wie de dader is en
met welk moordwapen hij/zij toegeslagen had.

5

🎃

BIOScoop
Samen maar toch even apart keken we naar de allernieuwste
film van weer niemand minder dan David Attenborough! ‘A life
on our planet’ is een pakkende film over het verlies aan
biodiversiteit en hoe Attenborough zowat de gehele crisis
meemaakte doorheen zijn levensjaren. David mocht al 92
kaarsjes uitblazen en dat levert heel wat kennis op. De film is
dan ook een echte aanrader voor moest je de teleparty met de
netflixfilm gemist hebben!

Schacht van de maand

Deze keer gaat de titel naar een zeer schone vrouw. Namelijk onze enige echte Luna van
Nimmen! Ze is er al bij sinds het onthaalweekend waar ze bij mij een zeer positieve indruk
heeft achtergelaten. Luna is een super enthousiaste eerstejaar die wij hierbij graag eens extra
in de spotlights willen zetten omdat ze dit ook gewoonweg super hard verdient. Ze is
ontzettend behulpzaam, kent zeer veel pastasoorten (waardoor die groep tijdens de quiz op
het onthaalweekend zelfs de dierenkennis van Lander kon overtreffen
) en ja kortom een
‘topwijf’. Luna is iemand die zich openstelt voor nieuwe dingen, zoals shotjes tequila die we
hopelijk nog veel meer in de blokhut mogen gaan drinken!
Op nog veel tequila, sommersby, grote Hawaiian Poke Bowls en vooral op nog veel plezier in
Leuven!!
Xxxx
Jullie schachtenmeesters
Emma en Silke
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Een hart onder de riem
Allerliefste eerstejaars,
Als eerste hopen wij dat jullie de eerste weken op de universiteit als toekomstig bioloog
overleefd hebben en dat Patje de toets van Biofysica niet al te moeilijk heeft gemaakt en deze
dan ook gelukt is. Anders niet getreurd, komt wel goed!! Als tweede willen wij jullie echt op
het hart drukken om hulp te vragen als iets niet lukt of als je ergens niet zeker van bent. Je kan
altijd bij jouw peter(s) en/of meter(s) en bij jullie (fantastische) schachtenmeesters terecht.
Ook staat er een heel team van medewerkers van de KULeuven voor jullie klaar, dus aarzel
ook niet om die mensen een vraag te stellen over oefenzittingen, de leerstof of andere
problemen. Problemen zijn er namelijk om opgelost te worden en niet om op te kroppen
.
Ten slotte willen wij nog zeggen: heel veel succes en (ook in deze iets meer moeilijke tijd) veel
plezier!
Bon courage
Jullie schachtenmeesters
Emma en Silke
P.S. Twijfel echt niet om ons te sturen via facebook bij vragen!

Griezels
Welk praesidiumlid is…
…om middernacht veranderd in een bloeddorstige weerwolf?
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…op gruwelijke wijze om het leven gekomen?

… deze snack

…een spook dat studenten kwelt

…een ghostbuster die ons redt!
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Must sees
SPOOKY SEASON IS HERE! En dat wilt zeggen dat het tijd is om je pumpkin spiced latté erbij te
halen en een film op te zetten. MAAR niet gevreesd, met deze lijst geraak je in de Halloween
vibe ZONDER de nachtmerries.
-

Hocus Pocus (Kenny Ortega, 1993)

-

The Addams family (Barry Sonnenfeld, 1991)

-

Beetlejuice (Tim Burton, 1988)

-

The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975)

-

Ghostbusters (Ivan Reitman, 1984)

-

E.T. (Steven Spielberg, 1982)

-

Little Shop of Horrors (Frank Oz, 1986)

-

Corpse Bride (Tim Burton, 2005)

-

Coraline (Henry Selick, 2009)

-

A nightmare before christmas (Tim Burton, 1993)

A lil’ scawy
-

Scream (Wes Craven, 1996)

-

Halloween (John Carpenter, 1978)

-

Urban Legend (Jamie Blanks, 1998)

-

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)

-

The Silence of the Lambs (Jonathan
Demme, 1991)

-

The Shining (Stanley Kubrick, 1980)

-

It (Andy Muschietti, 2017)
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Snack voor bij de film
Bloody red velvet cupcakes (recept @TheLittleEpicurean)
Ingrediënten voor 6 personen
250 g boter
300 g kristalsuiker
3 eieren
250 zelfrijzende bloem
2 el cacaopoeder
1 tl bicarbonaat
250 ml melk
Rode voedingskleurstof

Cream cheese frosting
300 g poedersuiker
50 g boter
125 g roomkaas
Framboos coulis
170 g bevroren frambozen
3 el suiker
2 el citroensap

•

Verwarm de oven voor op 180°C.

•

Doe de boter in een kom en mix tot ze smeuïg is. Voeg de suiker toe en mix tot een
geheel.

•

Voeg nu de eieren toe en mix op een lage stand.

•

Zeef de bloem en het cacaopoeder door het deeg. Doe wat rode kleurstof en het
bicarbonaat erbij en roer goed door. Voeg nu beetje bij beetje de melk toe.

•

Giet het deeg in cupcakevormpjes en bak deze een 25-tal minuten.

•

De frosting maak je door al de ingredienten te mengen en later met een spuitzak aan
te brengen wanneer de cupcakes afgekoeld zijn.

•

Voor de coulis neem je een pot en kook je de ingredienten op een laag vuur tot de
suiker opgelost is en het mengsel wat aangedikt is. Roer regelmatig en zeef de coulis
en plaats het in de frigo

SMAKELIJK
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Boswandeling
Als je verwachtte dat er nu een rubriekje over likeur gaat komen, gaan we je toch moeten
teleurstellen vrees ik. Wij bedoelen namelijk één van de meest ontspannende activiteiten om
te doen op dit moment. Natuurlijk komen jullie op zo’n wandeling heel veel bomen tegen en
is het veel interessanter als jullie deze herkennen, maar dat geven we je niet zomaar cadeau.
Hieronder vinden jullie een kader waarin jullie de namen, bladeren en vruchten op de volgende pagina’s kunnen matchen. Succes ermee!

Nederlandse naam

Latijnse naam

Blad

Vrucht

Gewone beuk
Winter eik
Ruwe berk
Japanse notenboom
Hazelaar
Es
Gewone esdoorn
Grauwe abeel
Fijnspar
Boswilg

Latijnse namen
1: Populus canescens
2: Fagus sylvatica
3: Fraxinus excelsior
4: Picea abies
5: Salix caprea
6: Acer pseudoplatanus
7: Betula pendula
8: Corylus avellana
9: ginkgo biloba
10: Quercus petraea
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Bios merch
Aangezien we toch allemaal weer veel binnen zitten nu, kunnen we dit maar beter comfy
doen toch? Onze truien en T-shirts zijn hier ideaal voor, maar dat is zeker niet alles wat je bij
ons kan kopen!
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Story time, get ready for some spooks
De babysitter
Op een donkere, koude winteravond ging Lisa voor het eerst babysitten bij een nieuw gezin.
Beneden werkte de tv niet meer, dus de moeder van het gezin zei dat Lisa op de slaapkamers
van de ouders naar tv mocht gaan kijken. Toen ze de kindjes in bed had gelegd en Lisa zich op
de kamer van de ouders voor tv had gezet, belde de mama van de kinderen of alles goed
verlopen was. Lisa antwoordde dat de kindjes heel braaf waren geweest, maar vroeg wel of
ze een deken mocht hangen over het enge beeld van die clown op de slaapkamer. De mama
zei zonder verdere uitleg dat Lisa onmiddellijk de kinderen uit bed moest halen en naar de
buren gaan. Later kwamen er allemaal politiewagens de straat ingereden en ook de ouders
kwamen al veel vroeger dan voorzien thuis. Ze hadden immers helemaal geen beeld van een
clown in hun huis staan …

De voorspellende puzzel
Een oude vrouw was gek op puzzelen. Op een dag kwam ze in een kast een puzzel tegen die
ze niet kende. Vreemd genoeg zat er op de doos geen plaatje. Maar dat maakte de uitdaging
alleen maar groter.
De vrouw begint enthousiast en langzamerhand ontdekt ze dat ze de afbeelding op de puzzel
kent. Het is haar woonkamer. Nieuwsgierig en een beetje bang werkt de vrouw uren achter
elkaar door om de puzzel te voltooien. Al snel ziet ze ook zichzelf op de puzzel.
Wanneer de vrouw de puzzel helemaal af is kijkt ze er geschrokken naar. De puzzel is een
natuurgetrouwe weergave van haar woonkamer. Ze ziet zichzelf voorovergebogen over de
tafel staan met een puzzelstukje in haar handen. Dan ziet ze iets dat haar eerder niet is
opgevallen. Achter het raam in de puzzel staat een man die naar haar staat te kijken.
Op dat moment hoort de vrouw achter zich het geluid van brekend glas

Bijlmoordenaar
Een Amerikaanse studente rijdt op een regenachtige zondagavond met de auto terug naar
haar studentenflat, 400 kilometer verderop. Op de radio hoort ze het bericht dat een
bijlmoordenaar in de buurt ontsnapt is. Ze besluit onderweg niet te stoppen, maar meteen
door te rijden naar haar huis.
Ongeveer 50 kilometer voordat ze thuis is, is de studente echter genoodzaakt om te tanken.
Ze stopt bij een benzinestation. Daar wordt ze geholpen door een ongeschoren man die de
helft van zijn tanden mist.
De studente draait haar raam op een kiertje en vraagt de bediende om de tank vol te gooien.
Terwijl de man dat doet kijkt hij haar een aantal malen zeer indringend aan. Als de
pompbediende klaar is met tanken geeft de studente hem door het kiertje van haar raam haar
creditcard. Zelf blijft de vrouw in haar goed afgesloten auto zitten.
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Een minuut later komt de pompbediende terug met de mededeling dat haar creditcard
geweigerd is. De pompbediende heeft de credit card maatschappij gebeld en zij vragen of de
vrouw even aan de telefoon wil komen.
De vrouw weet echter zeker dat er niets met haar credit card aan de hand is en weigert haar
auto te verlaten. De man dringt aan en dreigt haar credit card door te knippen.
Boosgeworden stapt de studente uit en beent naar het kantoortje van de pompbediende. Als
ze binnen is, hoort ze dat de deur achter zich op slot wordt gedraaid. Verschrikt draait ze zich
om. Daar staat de pompbediende. “Sorry dat ik je bang heb gemaakt, maar onder je
achterbank zit een man met een bijl in zijn handen.”
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Puzzelen
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Regels binaire puzzel
In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden.
Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan.
Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.
Succes!
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Meme’s!
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