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Lunchlezing Wetenschappelijke 
Integriteit 
Ook de Excursie Commissie van de VCSVU is weer levend na 
vele jaren. Zo werd er op dinsdag 28 februari een erg 
interessante lunchlezing georganiseerd waarbij Maarten 
Honing van DSM het over wetenschappelijke integriteit had. 
Hierdoor ontstonden leuke discussies tussen meneer Honing 
en de leden over wat wetenschappelijke integriteit precies 
inhoudt en hoe het door verschillende mensen anders 
geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast ondersteunde de heer 
Honing zijn standpunt over wetenschappelijke integriteit door 
middel van integr i te i t in het a lgemeen zoals de 
geloofwaardigheid van politici en journalisten. Bij deze wilt het 
bestuur van VCSVU de ExCie bedanken voor deze lunchlezing 
en kijken we zeker uit naar de excursie naar ZoBio op 12 april! 
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ValentijnsBorrel 

N a d e s u p e r l e u k e 
promotieposters van zowel het 
VCSVU-bestuur als het Salus-
bestuur en onze lieftallige 
BorrelCommissie voorzitter 
was het eindelijk tijd voor de 
borrel zelf op donderdag 16 
februari. De Valentijnsborrel 
werd druk bezocht door vele 
V C S V U - e n S a l u s - l e d e n 
waardoor er een erg gezellige 
sfeer hing. Iedereen die 
binnen kwam kreeg een 
ka a r t j e m e t d a a ro p e e n 
p e r s o n a g e , w a a r b i j d e 
bedoeling was je perfecte 
match te vinden. Als dat was 
gelukt, kreeg je bij de bar een 
heerlijke versnapering en kon 
je verder genieten van de 
avond. Voorbeelden van deze 
matches waren ‘Samson en 
Gert’, ‘Bert en Ernie’, ‘VCSVU 
en Salus’ en nog vele anderen. 
Daarnaast kon je ook kaartjes 
s turen naar je match of 
anderen waar je wellicht een 
oogje op hebt. Deze kaartjes 
werden door onze prachtige 
ginger Cupido rondgebracht. 
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Maart kalender  

Donderdag 9 maart    
Belgische Bier Borrel 

Donderdag 16 maart  
Kandidaatsonthullingsborrel 

Zaterdag 18 maart      
Personal Development Day 
(K.N.P.S.V.) 

Dinsdag 21 maart      
Bowlen bij Borgland 

Moppentappen 

Why is the Iron man actually a 
female? 

Fe = iron, male = man 

A bear from America and a bear 
from the north pole fall in the 
water at the same time. Which 
dissolves faster? 

The one from the north pole since it is a polar bear 

Weerwolven van 
Wakkerdam 
Dinsdag 21 februari was de AC terug van weggeweest. Dit 
keer was het een gezellige en drukbezochte avond voor het 
kaartspel “Weerwolven van Wakkerdam”. Na een soepele 
uitleg van de voorzitter van de AC (Renas) kon het spel 
beginnen. Het spel begon voor de burgers meteen goed, ze 
hadden namelijk zowel de Alpha-weerwolf als een andere 
weerwolf te pakken. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. 
De burgemeester, die de heks bleek te zijn, werd onnodig op 
de brandstapel gegooid en daarnaast gingen er ook 
verschillende burgers dood en zag het er opeens niet meer zo 
goed uit voor de burgers. Ook de raaf liet bij de verkeerde 
mensen een veer achter, waardoor er steeds op de verkeerde 
mensen werd gestemd voor de brandstapel. Na een paar 
nachten was er eindelijk weer een weerwolf opgepakt en op 
de brandstapel gegooid. Vanaf dat moment hadden de 
burgers de smaak te pakken en lukte het ook om de laatste 
weerwolf te vermoorden. Zo leefden de drie burgers nog lang 
en gelukkig in Wakkerdam. De weerwolfavond werd 
vervolgens een blackjackavondje. Daarbij ging het er ook hard 
aan toe, waarbij vele fiches op de tafel werden gesmeten. 
Blijkbaar zijn er een aantal leden vaak in het casino te vinden, 
want ze wisten precies wanneer ze moesten stoppen, zo 
hebben zij heel veel “geld” gewonnen. Al met al was het een 
geslaagde avond met al deze gezellige leden! 


