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DIXIT SENIOR 

 
Proseniores, commilitones, Brugse studenten aller stede (maar vooral dan die in 

Gent), 

 

Dit is de laatste keer dat ik dit Bukkertje onveilig kom maken in een voorwoord. 

Jullie hebben ongetwijfeld wel genoeg gehad van mijn geleuter maar toch grijp ik 

nog een laatste keer de kans om melancholisch terug te blikken op dit tweede se-

mester.  

Na een eerste semester dat wat in mineur eindigde door corona kan ik vast en wel 

zeggen dat we in dit tweede semester de schade goed hebben ingehaald. Met een 

Ochtendcantus waarop we verbroederden met de zwijntjes van de Zeug konden 

we goed uit de startblokken vliegen. Hoewel de Massacantus in het eerste semes-

ter niet doorging, mochten we dit semester toch nog de Flexpo op stelten zetten. 

Ik hoop dat jullie er meer van herinneren dan ik. Dankzij onze gulle sponsor de 

Bocca staken we dit jaar een nieuw evenement in gang, namelijk het Eetfestijn. 

Aan jullie dikke pensen te zien en vooral aan Daan die voor de 8e keer terugkwam 

om een nieuwe portie kunnen we wel zeggen dat het een succes was.  

 

Na een herculische prestatie veroverden de gezwinde 

BUKkers in Brugge ook een mooie tweede plaats op de 

Zesurenloop op ’t Zand, een prestatie die ongetwijfeld de 

annalen van de geschiedenis zal ingaan. Naast Gent en 

Brugge bezochten we ook de Franstalige kant van ons Bel-

genlandje op Ledenweekend. Cara rouge ging daar vlot bin-

nen en kwam er bij sommigen ook even vlot weer uit. Hoe-

wel we maar met een kleine bezetting waren hebben we 

toch succesvol de Ardeense bierkelders leeggezopen. 

Shoutout naar de random koebeeste die we tegenkwamen 

op wandeling en die we bijna hadden meegenomen voor 

op de barbekoe.  



Terug in Brugge bezochten we naar jaarlijkse traditie ook talrijk de Beiaardcantus 

waar we toonden dat wij de OG Brugse studentenvereniging zijn die het best kan 

cantussen. Na al dat gezwijn veranderden we van koers op ons Galabal waar we ons 

in chiquere sferen keizers van Brugge waanden.  

Wat een waslijst aan activiteiten commilitones, en dan vermeld ik daarbij nog niet 

de cocktailavonden, cantussen, gender night, quiz, bierbowling, sportactiviteiten en 

natuurlijk de goeie ouwe clubavonden in de Luxx bij ons geliefde Patatje. Nog een 

bierdegustatie en een kiescantus om naar uit te kijken en dan is het tijd voor mij om 

mijn zwanenzang te zingen.  

Commilitones, ik krijg dorst van dit voorwoord te schrijven, maar toch kan ik niet af-

ronden zonder nog een aantal mensen te bedanken die mij nauw aan het hart liggen 

en zonder wie dit werkingsjaar niet zou geweest zijn wat het nu was. Bedankt aan 

mijn praesidium, jullie zijn stuk voor stuk toppers en hebben uitgeblonken in jullie 

functie. Je vrije tijd offerden jullie op om je volledig te smijten voor de BUK en de he-

le vereniging is jullie ongetwijfeld dankbaar. Daarnaast wil ik natuurlijk ook de com-

militones bedanken; de kersverse die ondanks hun ontgroening toch nog wat groen 

achter de oren hebben, maar ook de oude, wiens oren al menig zatte nacht rood-wit 

kleuren. Jullie mochten we keer op keer verwelkomen op onze activiteiten en we ho-

pen dat jullie ervan genoten hebben. In het bijzonder wil ik één nieuw ontgroende 

commilito bedanken om van mijn praesesjaar ook een topjaar te maken buiten de 

BUK. 

Ik kijk alleszins al enorm veel uit naar het lustrum volgend jaar waarin de BUK haar 

85e levensjaar zal vieren (bijna even oud als Tarik zijn lever dus). De BUK zal hoe dan 

ook in goeie handen zijn volgend jaar. Commilitones, de tijd om te gaan is nu geko-

men, en daarom volmondig nog een laatste keer met een traan in het oog en een 

pint in de hand: BUK leeft, Gent beeft! 

 

 

  Hircus Semper Vincit! 

  Bram Schotte 

  Praeses 2021-2022 
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VOORWOORD

Alas,  hier  z i jn we weer aan het einde van een ongeloofl i jk  fantastisch
BUK-jaar.  We zi jn begonnen t i jdens de laatste restjes coronaregels
die er  nog heersten en geëindigd zoals  het moet:  in  vol le  vr i jheid om
alles te kunnen doen en organiseren.  Het tweede semester was er
eentje dat bol  stond van een resem aan verschi l lende activiteiten
zodat er  voor elk wel  wat wils  was.  We hadden een gendernight,  een
massacantus EN beiaardcantus,  maar l iefst  twee cocktai lavonden,  een
ledenweekend,  ons galabal  en nog zoveel  meer.

Omdat de blok toch steeds dichterbi j  komt,  kun je hier  nog even
nagenieten van het ledenweekend en ons groot Brugs galabal .
Anderzi jds kri jg  je  ook te horen van Joren hoe fantastisch de BUK het
wel  niet  deed dit  jaar  in al le  sportcompetit ies.  En laat  ons niet
vergeten dat we onze goede oude quote- en memerubriek opnieuw
hebben aangescherpt voor wanneer je  al  je  examenstress en
blokproblemen wil  weglachen.

Als  laatste mogen we niet  vergeten dat er  nog een ontgroening zit
aan te komen waar al le  schachten met veel  verlangen naar uitki jken.
Een paar van deze schatjes komen ons vertel len hoe zi j  dit  jaar
hebben ervaren en welke geweldige studentenvereniging de BUK wel
niet  is .

                                          Kortom, heel  veel  leesplezier  toegewenst!

                                                        Kusjes en knuffels  van je
scriptor

                                                                                             Laura Xx

SCRIPTOR
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Ledenweekend

CEDRIC VERSCHAETSE

Liefste bukkers,

Na heel lang afwachten was het uiteindelijk tijd voor één van de
hoogtepunten van het BUKjaar: het ledenweekend. Dit jaar vertrokken we
naar het exotische zuiden, namelijk de Ardennen. Het vakantiegevoel begon
al meteen in de auto op de weg naar het huisje. Met de nodige PVO'tjes in
de auto waren we daar in een flits, sommige al in redelijk goede sferen. Dan
werd het tijd voor het belangrijkste, de godendrank gaan halen. Het hele
weekend lang konden we genieten van een van Belgiës beste troeven: cara
pils en cara rouge. (Helaas ook cara blond, mijn medeleven aan iedereen
die dit geprobeerd heeft.) 

Gedurende het hele weekend werd een groot gotcha-spel gespeeld. Hierbij
kreeg iedereen een opdracht die hij stiekem moest uitvoeren om zo iemand
te 'vermoorden'. Helaas kan ik hier niet uitvoerig over schrijven aangezien ik
met m'n keisse botten waarschijnlijk als eerste al uit de game was. Proficiat
aan de winnaar alvast (wie dat ook was)! 

Voor het eerste avondmaal konden we smullen van een lekkere pasta van
de Bocca. Sommigen konden later die avond nogmaals genieten van
diezelfde pasta (in een net iets vloeibaarder vorm). Daarna begonnen we
aan de (drank)spellen. In het begin startten we redelijk op het gemak, maar
de sfeer kwam er goed in bij het Le Lac (het spel met het pingpongballetje
in de beker kaatsen). Na enige spellen leek het wel of er een pappenheimer
aan de gang was. Na een stevige midnight snack begonnen een aantal te
vertrekken richting bed, sommige voor nachtelijke activiteiten, anderen voor
een goede nachtrust ter voorbereiding van de volgende zware zuipdag, nog
anderen hadden zelfs geen bed nodig om te slapen (ik moet zelfs geen
namen noemen). 
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Ledenweekend

De volgende ochtend konden we fris opstaan met een ontbijt. Ik heb van
horen zeggen dat cornflakes met pils toch niet zo'n goede combinatie is als
het lijkt. Er werd na het ontbijt wat tijd voorzien voor iedereen zijn dagelijkse
aanvallen op Clash of Clans. In de middag konden we onze
wandelschoenen of Crocs aandoen voor een stevige boswandeling te
maken. Het was een grote onderneming om voldoende bevoorrading mee
te doen. Uitgeput konden we erna genieten van een barbecue, die als fond
diende voor de wisselcantus die erop volgde. In het eerste deel werden de
rollen van de cantus verwisseld om kandidaten voor volgend praesidium
jaar eens een kennismaking te geven met de verschillende functies. Ik moet
zeggen dat ze dat goed gedaan hebben! Na de cantus konden we met de
overlevenden nog een pilsje lekken om de cantus door te spoelen.

 
Zondagochtend werden we onmenselijk vroeg wakker gemaakt door de
soundboks van Torex. Ik schiet soms nog steeds wakker in het zweet door
een nachtmerrie over ‘guten morgen Sonnenschein’. Gelukkig na eenmaal
me om te draaien, was ik weer volledig weg naar dromenland. Bij het
wakker worden, waren helaas de meesten al huiswaarts vertrokken (een
verrassing dat de B.U.K zoveel ochtendmensen telt). Degene die overbleven
konden nog genieten van een stevige spikesessie waarbij we al de calorieën
van het hele weekend er af hebben gewerkt.

Kortom het was een machtig weekend, ik sta al te popelen voor volgend
jaar! 

Vele kusjes,
Je kapoen Lil C
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Het Groot 
Brugs Galabal
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Ik zal voor iedereen spreken: het galabal was FANTASTISCH.
Na twee jaar te moeten wachten op het beste galabal van het
jaar, is de dag eindelijk aangebroken dat we ons mooiste
kleedje of kostuum uit de roaring twenties naar boven
konden halen en er mee mochten paraderen door het hele
Cachot.

We mochten de avond openen met een receptie waar je rustig
in de mood kon geraken door te sippen van lekkere cava. We
hadden zelfs een heuse champagnetoren met gratis cava
waar iedereen van kon genieten en die de toon zette voor de
rest van deze avond.

Ook de muziek van de avond was fantastisch. Niet alleen
hadden we een dj annex saxofoonspeler die wonderlijke
deuntjes speelde, maar we konden ook genieten van onze
eigen BUK-dj’s Vibey en DJ MaMa die elk de sfeer er
schitterend in bleven houden en ervoor zorgden dat iedereen
het maximaal naar zijn zin had.

Ten laatste zorgde de fotobooth vrijdag voor de meest
legendarische en schattige foto’s ooit die je op de volgende
pagina’s zelf kunt bekijken en waar je nog van kan
nagenieten.
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BUK
SPORTJAAR

 

DOOR JOREN HOLLEVOET
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WAT EEN SPORTJAAR!!! 

Na een spannende SK competitie en het eindresultaat net
binnen, weten we dat we op het podium staan op een

gedeelde 3de plaats met Kila, na Deliria en Geeraard. Omdat
Geeraard geen prijzen kan ontvangen dit jaar, ontvangen wij

wellicht 1 of 2 vaten ter beloning, daar zullen we zeker
verdiend van genieten! 

Beginnen deden we met het veldvoetbal, net zoals bij
volleybal was doorstoten naar de kwartfinales een piece of

cake. 
Aan goeie lopers geen gebrek bij de BUK, zowel onze heren als

dames wisten zich naar een 3de plaats te lopen op de
parkloop. Tijdens de Strava competitie 1 jaar geleden stonden

we zelfs 2de. 

Onze top voetballers behaalden dan weer een bronzen
medaille bij het zaalvoetbal. Ook hebben we ons beste beentje

voorgezet bij het touwtrekken, zwemmen en basketbal. Een
hoogtepunt bereikten we tijdens de Red Bull Paper Wings,

ondanks Milan (SK) geen hoogvlieger is, is onze uitslag dit wel.
Hopelijk betekent dit een vliegende start voor ons volgend

sportjaar!! 

Eindigen deden we met een verassende 2de plaats op onze
eerste 6-uren loop in Brugge, volgende keer verslaan we Cringe

Brugge en nemen we de beker mee naar huis! 

Graag bedank ik alle sporters en supporters die zich hebben
ingezet, zonder jullie zouden we dit niet bereikt hebben! 

Op naar die eerste plaats volgend jaar?!  

Beste Sport OUT xx
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SCHACHTEN
ERVARINGEN
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Lucas
 

Een studentenvereniging is niets voor mij. Dat is althans wat ik dacht toen ik als 18-

jarige uit het middelbaar vertrok en vooral de stigma’s rond dopen in mijn hoofd

zaten. Na een paar maanden aan de unief begon het toch wel wat te kriebelen:

“zou het misschien toch niets voor mij zijn?” Als pendelende (flinke) student nam ik

de voornemens om het eerste jaar te zorgen voor goede punten (die voornemens

zijn er nog steeds, maar de uitvoering is wat anders…). In mijn tweede jaar zou ik

een kot zoeken en schacht worden bij de vereniging van mijn faculteit. Dat eerste is

gelukt, maar door de pandemie die we allemaal in levende lijve hebben

meegemaakt is het van het tweede toch niet gekomen. Derde keer goeie keer

zeggen ze dan! Met trots kan ik zeggen dat dit inderdaad het geval was: ik liet me

dopen als schacht, niet bij de vereniging van campus Coupure, maar bij de beste

club van Groot Brugge en omstreken: de Brugse Universitaire Kring, den BUK! Dit was

zonder twijfel één van de beslissingen die ervoor zorgden dat mijn derde jaar aan

de unief in Gent tot nu toe de beste van de drie is.

Bij veel mensen hangt er nog een slecht gevoel rond je laten dopen bij een

vereniging. Dit valt ook te begrijpen: ook wij studenten volgen de actualiteit rond

het proces van de Brusselse “studentenvereniging”. Ik maakte bewust gebruik van

aanhalingstekens, aangezien hun handelingen en mentaliteit integraal in strijd gaan

met de normen en waarden van elke student en elke vereniging. Het doel van een

vereniging is letterlijk wat het woord het zegt: om studenten te verenigen. En dat is

ook precies wat de BUK voor mij en vele andere heeft gedaan dit academiejaar, en

al 83 jaren daarvoor deed. Al vanaf de eerste clubavond werd ik met open armen

ontvangen. Ik was meteen enthousiast, toch had ik toen nooit kunnen denken om

zoveel nieuwe vriendschappen te smeden en prachtige mensen te leren kennen

gedurende het jaar.
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Lucas

De openingscantus van de BUK was mijn allereerste cantus. Op het eerste zicht leek

het hele gebeuren wel wat apart: al die formaliteiten, iedereen zingt stukjes die niet

eens in het liederboek staan en amai mijn blaas was al tijdens het eerste deel aan

het duwen. Twaalf cantussen later heb ik de smaak wel te pakken, en weet ik

bovendien dat je best voor het Io Vivat een plaspauze houdt. Of ik de

schachtenbanken zal missen? Dat denk ik niet: aan een tafel zitten is toch wel iets

comfortabeler. Alhoewel ik het rondgaan met een kan nu ook niet zo heel erg vind…

Naast cantussen vinden er natuurlijk nog zo veel meer activiteiten plaats die het

noemen waard zijn. De leukste was zonder twijfel het ledenweekend. Leuke locatie

in de Ardennen, geweldig gezelschap en een paar kubieke meter Cara Pils… wat

heb je nog meer nodig? Ah ja voor ik het vergeet: Cara Rouge.

 Nog een laatste memorabele activiteit die ik zeker niet mag vergeten is het

schaatsen. Ik die bijna tien jaar geleden zwoer om nooit meer op het ijs te staan,

heeft toch zijn schaatsen aangetrokken. Meer nog, ik vond het ergens zelf plezant!

Om te eindigen zou ik nog iedereen individueel kunnen bedanken voor het geweldig

jaar als schacht, maar die lijst zou veel te lang worden. Daarom aan alle bukkers en

sympathisanten: nen dikke merci voor de fantastische momenten, binnen én buiten

het BUKgebeuren, en dat er nog zoveel mogen komen!

Groetjes knuffels kusjes likjes - Lucas
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Olivia
 

Geachte B.U.K.-leden en sympathisanten

Bij deze vertel ik jullie over mijn ervaring als schacht bij de Brugse Universitaire

Kring.

Het was een regenachtige herfstavond, toen ik door Muriel aangesproken werd.

Haar betoog luidde als volgt: ‘Ej de B.U.K. is mega chill, laat u keer dopen.’

Veel anders dan luisteren naar deze engelachtige dame kon ik natuurlijk niet

doen. Zo stond ik een week later op de nadoopcantus, om toch even te polsen

hoe dat daar zat. Wonder bij wonder zag ik daar al enkele bekende gezichten.

Met volle overtuiging was ik de volgende dag aanwezig op de doop, met een

pijnlijke kater weliswaar. Na enkele drankspelletjes met de toekomstige

schachten, aka feuten was hij daar. Mijn eerste B.U.K.-barfje van het jaar, de

eerste van vele.

Na deze geweldige teambuilding kreeg ik niet alleen klachten van al mijn

huisgenoten over de ‘extreem ranzige douche’, maar ik kreeg er een hele resem

aan maatjes bij.

Het werd een jaar vol bekers gerstenat en andere degustaties, piemelhoedjes,

belachelijk veel Bocca in mijn buik en zoveel meer. 

Kortom: de buk en alle bukkers zijn fucking nice, behalve Arnoudt VanDenhoutte,

die is mega fucking nice.

Bij deze eindig ik mijn relaas.

Hoogachtend

Olivia (domme schacht)
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           P.S.: Jana heeft een lekkere kont.

P.P.S.: Karen heeft ook een lekkere kont.

   P.P.P.S.: Lucas heeft de lekkerste kont.

 



Jana

Wat. Een. Jaar! Mijn avontuur bij de BUK startte op 4 oktober op de

openingsreceptie van het SK, waar ik een aantal praesidiumleden leerde kennen. Na

deze leuke avond werd ik gevraagd om eens langs te komen op een CA. Een weekje

later deed ik dit en werd er me gevraagd om me te laten dopen. Tot een tweetal

jaren geleden had ik nog extreme verlatingsangst. Dit houdt ook in dat nieuwe

omgevingen met nieuwe mensen me volledig lieten panikeren en ik dus mezelf al

heel hard had moeten forceren om me in mijn eerste vereniging te laten dopen.

Geen haar op mijn hoofd dacht er ooit aan om nog in een tweede vereniging te

gaan. Als groentje in mijn toenmalige praesidiumfunctie bij Laetitia was ik nog meer

overtuigd van deze keuze. 

Zoals iedereen binnen de BUK wel weet, is in deze periode ook mijn romance met

onze praeses beginnen ontwaken en ben ik, naast aan ons Brommetje, toch ook

bezweken aan de vraag om me te laten dopen op de nadoop van de BUK. Ik leerde

elke week opnieuw fantastische mensen kennen en voel me nu volledig opgenomen

in deze amusante familie. Cantussen, bierbowling, ledenweekend of een gewone

CA, als ik naar de BUK kom weet ik dat ik me zal amuseren. Het is zo cliché om te

zeggen, maar net zoals het bij de liefde schijnt te gaan (en ook effectief is gebeurd,

hihi): de beste dingen overkomen je wanneer je ze niet verwacht. Als er één iets is

waar ik spijt van heb, dan is het wel dat ik niet eerder de BUK heb ontdekt. Ik hoop

op nog een aantal mooie jaren met deze prachtige bende! Want min moaten min

moaten, ik zie under hirne, wuk zoek doen zonder hidder. Min moaten, min moaten,

'k goa mie hier nie wirn, voe nie sentimenteel te doen, want liefste BUK(kers), ik hou

van jullie <3

Nog een kleine boodschap naar mijn temmer, Arthur: Ik was als schacht vooral in de

chat soms een pain in the ass, felgebekt en een klikspaan naar de senior toe. Toch

hoop ik dat ik een flinke schacht was en dat je ook mij met trots zal ontgroenen.

Ikzelf als temmer weet dat dit geen makkelijke taak is en vind dat je dit zoveel beter

hebt gedaan dan mezelf. Alleen maar lof! Dank je wel, liefste temmer.

Dikke knuffel (en voor sommigen ook een kusje), Mme Janna Le Jeune 20



Karen

September 2021 moest goed starten en het academiejaar 2021-2022 impliceerde

mijns inziens een nieuwe start nadat corona in 2020 roet in het eten had gegooid.

Schade moest worden ingehaald. Ook Robin was van deze stelling overtuigd. Onze

sociale contacten moesten worden opgekrikt en waar kan dat beter dan in een

studentenvereniging. Na een beetje research kwamen we terecht op de site van

onze soortgenoten, de Brugse Universitaire Kring. 

Eenmaal Robin er gedoopt was en vol lof over de vereniging sprak, moest ik me toch

ook wel dopen. En potverdikke dat dat een goeie keuze was! De doop was zeer

gemoedelijk en tof, het leuke was dat niks geforceerd werd en dat we ook de tijd

hadden elkaar te leren kennen via toffe spelletjes. Het werd al snel duidelijk dat in

het praesidium, en in het algemeen in de vereniging, een goede sfeer hing/hangt.

Iedereen deed de moeite om je te leren kennen en een babbeltje met je te slaan,

ook onder de schachten zelf. It feels/ felt like one big family 😉. 
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DE CODEX ONTLEED 

 

Door Cedric Bossuyt 

 

Beste cantusminnende BUKkers 

 

In deze rubriek werd in het verleden reeds vele malen een ode gebracht aan prachti-
ge exotische liederen. Dit maal, als een van mijn laatste wapenfeiten als cantor, be-
spreek ik graag een klassieker uit de codex die zich iets dichter bij huis afspeelt: Jan 
Klaassen de trompetter.  

 

Jan Klaassen de trompetter is, in tegenstelling tot de nummers die voorheen in ‘de 
codex ontleed’ voorkwamen, een vrij recent nummer dat in 1973 door Rob de Nijs 
tot leven gebracht werd. In datzelfde jaar haalde het nummer zelfs de top 40 in Ne-
derland en in 2001 bereikte het zijn hoogste Belgische notering ooit als nummer 874 
in de Radio 2 Top 2000, wow crazy.  

 

De historie 

 

‘Oke, dat het een wereldhit was, dat weten 
we, maar hoe zit dat met de geschiedkundige 
accuratesse?’, hoor ik jullie denken. Daar is 
helaas minder goed nieuws over te melden: 
die is namelijk niet zo hoog. Het lied speelt 
zich af tijdens de Tachtigjarige Oorlog en Jan 
Klaassen zou in die periode trompetter ge-
weest zijn in het leger van prins Frederik Hen-
drik. 
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Volgens de tekst van het lied hield 
Jan Klaassen niet van vechten en bleef dus 
in het tentenkamp met zijn trompet spelen tijdens 
de veldslagen, een activiteit waaraan de dochter van 
de schout blijkbaar geregeld deelnam. Ondanks dit 
pacifisme zou Jan Klaassen dan toch omgekomen zijn 
tijdens de slag op de Mookerheide in 1574. Ge-
schiedkundigen zijn het er echter over eens dat dit 
onmogelijk is. Er zijn verschillende hypothesen over 
wie Jan Klaassen nu echt zou geweest zijn, maar de-
ze werden allen pas na deze slag geboren. 

 

Naast deze historische correctie, dient helaas nog een rechtzetting te gebeuren. Zo 
blijkt dat Jan Klaassen misschien geen 100 liedjes speelde voor de kinderen van de 
stad, maar 100 toneelstukjes opvoerde met zijn poppenkast. Hij was dan misschien 
wel trompetter in hart en ziel, maar zou na zijn legerdienst aan het werk gegaan zijn 
als poppenkastspeler. Dit poppenkastspelen zou hij zo goed gedaan hebben dat zijn 
personage eeuwen na zijn dood en nu nog steeds in poppentoneeltjes gebruikt 
werd/wordt. Hierdoor kunnen we dus gelukkig stellen dat Jan Klaassen niet dood is, 
maar leeeeft…  

 

 

 

 

1…2…3….4…. 

 

Xxx 

Cantor Vibey 
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Condoom of ballon,

same thing

– Annabil
 
 
 

Ik ben altijd heel stil.
Gewoon geiten
gemekker als ik

klaarkom. 
- Bram

 

Gewoon derin
knijpen, dan heb je
een vlotte stroom

zoals Lara doet
- Bram

Ik flos graag mn tanden 
met balhaar. - Olivia

 

De zwarte moeten winnen.
- Maxime

 
Kheb betere gesprekken met men pintdan met haar. - Daan

 Tis fris alst koud is.

- Oma van Arthur aka Marraintje
 

Mijn leven doet pijn.
- Olivia

 Men pompje is kapot.

- Gil
 

Trek da eens strak
vanonder. 

– Ce
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WAUW

Ongeloofl i jk  om te beseffen dat het hier  wel  zo’n beetje stopt voor
mijn functie dit  jaar .  Vandaag worden onze geweldige schachtjes
eindel i jk  ontgroend waarna er  volgende week sommigen zul len
str i jden voor een functie in het praesidium van volgend academiejaar.
En hoewel  er  volgende week nog een interessante bierdegustatie en
een spannende kiescantus zitten aan te komen,  voelt  dit  voor mij  toch
een beetje aan als  het einde van dit  BUK-jaar.

Voor velen onder ons was dit  het eerste vol ledige jaar  dat niet
verpest werd door te strenge coronaregels  of  een overmaat aan
lockdowns.  Daar hebben we overbodig gebruik van gemaakt en ferm
onze schade van 2 jaar  ingehaald!  Ik  denk dat iedereen het er  mee
eens is  dat  dit  een jaar  is  om niet  snel  te vergeten,  eentje waarin veel
nieuwe vriendschappen werden gemaakt en oude weer versterkt
werden.  Het beste aan dit  a l les is  dat  we het volgend jaar  gewoon
al lemaal  nog eens opnieuw kunnen doen,  maar nog beter!  Ons
lustrumjaar z it  er  aan te komen,  dus verwacht een buitengewoon
BUK-jaar maal  10 😊 .

NAWOORD
SCRIPTOR
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NAWOORD

Hopeli jk  hebben jul l ie  al lemaal  een beetje genoten van de bukkertjes
die dit  jaar  verschenen zi jn en hebben ze je  wat leuk leesplezier
kunnen bezorgen.  Het was soms een hobbel ige weg om deze te
maken,  maar ik  kreeg telkens de hulp van een groep geweldige
mensen die alt i jd klaar  stonden om feedback te geven of  mee te
helpen aan de lay-out.

Bi j  deze wil  ik  Bram, Annabel le,  Marie en Lara in het bi jzonder
bedanken,  want zonder jul l ie  waren deze bukkertjes bi j lange niet  zo
fantastisch als  ze uiteindel i jk  alt i jd geweest z i jn.  Een enorme
DANKJEWEL aan jul l ie!

Tenslotte ook een grote dankjewel  aan al le  mensen die een art ikelt je
(of  meerdere)  hebben geschreven en op die manier  ook hun eigen
flavour aan al le  bukkertjes gaven.

Ziezo,  t i jd  om de fakkel  van scriptor door te geven.

Veel  kusjes en knuffels  van mij

Xxx scriptor 2021-2022 OUT

SCRIPTOR
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