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Woordje van cultuur 
 

Nu het academiejaar op zen einde loopt en het coronavirus weer de 

voorpagina van elke nieuwssite domineert is het tijd geworden om terug te 

blikken op een in onze ogen geslaagd semester! Hoewel de aflassing van het 

galabal vorige week toch even een zware domper was op de feestvreugde 

moeten we eerlijk zijn dat dit semester het eerste semester in een lange tijd 

was dat echt terug semi normaal aanvoelde.  

Daarom wil team cultuur jullie nog een laatste keer dit semester het F-

magazine presenteren. Deze editie zal vooral in het teken staan van alle leuke 

evenementen die we dit semester nog hebben mogen organiseren. Tevens 

stond onze roddelbox weer bomvol met onthullingen (waarschijnlijk vooral 

door de Ice Cube Fak) en heeft Gossip Girl ook weer zijn/haar werk gehad om 

al jullie schandelijke verhalen neer te schrijven. 

Geniet van het laatste F-magazine van dit semester en namens Team Cultuur 

en de rest van het Praesidium van Farmaceutica : Veel succes met de blok en 

de examens!! We zien elkaar snel terug in het nieuwe semester! 

Kusjes en knuffels, 

Team Cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Gossip girl 

Well well boys and girls, here I am again! A lot of time has passed, but not 

without any drama.  Pharma has gone wild and hard! It almost looks like 

corona has had a major impact on the behavior within the pharmacists.  

As a Christmas present, I would like to overload you with the dirty laundry of 

all your boyfriends and girlfriends. 

 

Let’s start with Pozzi. No one has been more active this semester than him. I 

don't think it matters in whom or what he sticks his tongue in. Honestly, I've 

lost count of all the names who he kissed and more… What I do know for sure, 

is that he doesn't know anything like the brocode. Pozzi, watch out! You are 

causing problems within the brotherhood. 

Stef comes in second as Pharma's biggest kisser and player. He has become 

smarter, because now he kisses more often with 2nd years and returns to old 

acquaintances. Besides the fact that charlotte is a recurring factor, I heard Stef 

turned down a random kiss for one Lotte? Who is she? What influence does 

she have on Stef? 

Axelle is back! After being out of the game for 2 weeks, she shared a lovely 

kiss with Philippe! He's a 2nd year schacht and totally Axelle's thing! 

Even more passionate and loving kisses can be found with Tim and Laura. 

They are almost always together. There’s a spark and I learned that love 

grows more and more. You guys are cute! 

Cleo and Sebbi, what can I say about you? You are the mom and dad of the 

praesidium. While the rest go more loco, you become more mature. You date 

a lot like; cooking, doing each other's dishes and of course lots of bed sports! 

I'm wondering, have you had 'the talk' already? Do you keep going on passing 

ice cubes with other boys and girls? Or are you truly going for each other? Or 

do you have hidden secrets for each other…? 



Lara, a 2nd years, also has a dirty little secret, literally. During her trip to 

Budapest, she made it so furious that she peed in her bed. Ew Lara! Note: take 

pampers with you next culture trip. 

Now we move on to the last two points or persons that I want to talk about. 

These two deserve special attention. Let's start with the good news about 

Sarah. Sarah isn't as innocent as she looks anymore. She recently shared her 

very first kiss with Pozzi. After her first kiss, several others soon followed. 

Sarah is a beautiful butterfly learning to fly. I look forward to your 

progression, but beware of the lascivious influence that pharma has! 

Finally, we cannot forget the power couple Simon and Merel in this edition. 

Simon, I am very disappointed in you! If there was one boy who could stay 

true to his girlfriend, it was you! OR NOT! Our schachtentemmer has been 

seduced by a schacht... Rumor has it, that there were no extenuating 

circumstances and you cheated on your girlfriend. Result? You were 1,5 day 

single.  

Merel, where are your principles? Please tell me you also kissed someone else 

in the meantime? 1.5 days apart and I already heard that some boys would be 

happy if you were back in the game… 

Conclusion; the power couple is also breakable. 

 

So, boys and girls, we close the semester with the conclusion that pharmacy is 

anything but good. To all of you, stay naughty! There's nothing more fun than 

analyzing your fuck ups. 

 

And who am I?  

That's a secret I'll never tell! 

You know you love me, 

xoxo gossip girl 

 

 

 

 



 

Seksstandje 
Geen betere manier om je intieme relaties tijdens de blokdown te upgraden dan met de G-Whiz! 

De G-Whiz is de ideale ontspanning om in deze tijd van het jaar naast de kerstkriebels, nog andere 

kriebels te beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 

De vrouw ligt op haar rug. Vervolgens legt ze haar beide benen op zijn schouders en laat deze daar 

rusten.  

 

Voordeel 

Als zij haar benen meer naar omhoog doet en hij haar billen meer naar omhoog en meer naar zich 

toe trekt, vernauwt de vagina. Hierdoor raak je meer gevoelige plekjes en ervaren jullie beiden 

meer intens genot. 

 

Bonus!! 

Mannen: Wissel in je stoten! Stoot een keertje zijwaarts, naar omhoog, omlaag,… wees creatief in 

het ritme! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



events 

Als ik eerlijk moet zijn is naast de dames die mij vergezelden in team cultuur, 

de cultuurreis de voornaamste reden waarom ik VP Cultuur geworden ben. Ik 

reis zelf namelijk heel erg graag en Boedapest is een van mijn favoriete steden 

op deze planeet. Ik wil nog even een kleine shoutout geven naar mijn goede 

vrienden van JEKA, die mij enorm geholpen hebben met de organisatie van 

deze reis. Ze hebben het zelfs voor elkaar hebben gekregen om Stef toch in 

Boedapest te krijgen ondanks het feit dat deze man de originele vlucht heeft 

gemist! 

Na deze formele intro zal ik jullie eens wat 

meer vertellen over de cultuurreis want ik 

wil graag mijn excuses aanbieden aan de 

mensen die mee waren op reis want ik denk 

weldegelijk dat jullie dommer zijn geworden 

door mijn reis. Onze dagen stonden namelijk 

bomvol met culturele activiteiten, maar ik 

denk dat van velen de favoriete activiteit 

toch wel de stadswandeling was. Deze 10km 

durende wandeling werd begeleid door een 

uiterste professionele gids met een rode 

paraplu, namelijk niemand minder dan ikzelf. 

Iedereen die mee was weet vanaf nu dat de 

politieke situatie in Hongarije onstabiel is 

door een verenigde coalitie van de oppositie maar tevens ook dat ik 

tweemaal obesitas heb gehad. Ik vertelde namelijk een 50/50 mix over 

Boedapest en over mezelf. Andere activiteiten die iedereen geweldig vonden 

waren uiteraard het bezoek aan de authentieke Hongaarse Thermen en de 

nachtelijke bootcruise. De nachtelijke bootcruise was echt slechts een date 

tussen Max en alle meisjes omdat de jongens de boot niet gehaald hebben 

door betalingsproblemen in het restaurant. Zij hebben dit echter goed 

opgelost door zoveel mogelijk halve liters te drinken tot de dames en Max 

terug waren. 



Een cultuurreis heeft natuurlijk twee 

kanten, zeker met zo’n VP als ik, 

overdag was er namelijk de 

consensus dat er wel iets gedronken 

mocht worden maar dat de focus 

wel echt op het intellect lag. Deze 

principes verdwenen echter wel snel 

tijdens het avondeten, hier vonden 

de jongens het namelijk nodig om 

wijn te adten (deze kostte toch 

slechts 8 euro per fles) en Hanne 

wou elke avond shots bestellen. Na 

het eten trok dit half dronken groepje Farmacie studenten steeds naar de 

Instant, toch wel echt de beste club van Boedapest. Wat daar allemaal 

gebeurd is kunnen jullie misschien terugvinden in de roddelbox maar 

onthoud : ‘What happens in Budapest, stays in Budapest’. 

Het was een kleine groep maar dit droeg alleen maar bij de charme van de 

reis! Bedankt aan iedereen die mee was en zelf hoop ik volgend jaar zeker 

aanwezig te zijn!  

Xoxo, 

Michiel Vanhaeren, VP Cultuur 

 

De 24 urenloop, die ondertussen al ongeveer een maand geleden is, hebben 

wij als kring Farmaceutica samen geknald! Het is dankzij jullie inzet dat we in 

de laatste uren PEDAL hebben kunnen inhalen en voorlaatste zijn geëindigd. 

Aan iedereen die is komen lopen: een dikke merci! Jullie hebben ervoor 

gezorgd dat de sfeer er dik inzat! Dus aan iedereen die een of meerdere 

rondjes is komen lopen, goed gedaan!!! Toch denken wij dat er één iemand 

specifiek is die we moeten denken voor de 34 rondjes die hij heeft gelopen. 

DANK JE WEL STEF!!! Daarnaast willen we ook even Arthur Girouille in de 



kijker zetten, die het snelste rondje heeft gelopen. We verwachten jullie 

volgend jaar allemaal opnieuw om er weer een topeditie van te maken!  

Groetjes en kusjes van team sport xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doop door de ogen van de schachtentemmer:  

Opgestaan om 10u ’s ochtends , 3 uur vroeger 

dan het gebruikelijke uur. Het was dan ook een 

hele speciale dag voor jullie temmer. D-day 

(Doop-day) was eindelijk aangebroken. Zoals 

gewoonlijk vertoonde ik hier ook enorm 

uitstelgedrag en moest er nog vanalles geregeld 

worden. Eerste stop van de dag : het kot van 

een of andere scharrel van Stef. Had namelijk de 

farmakaart nodig.  

Na een korte ontmoeting met stef kon mijn 

kruistocht beginnen. Gestart bij de printshop, 

voor het drukken van jullie prachtige 

doopcertificaten, doorcruisen naar de apotheek voor een EHBO kit. Onderweg 

mijn fiets gecrashed (Staat nog steeds per total op de grote markt)(was ook 

niet eens mijn fiets oeps). Dan maar te voet verder. Na een korte passage in 

de action voor haarverf en glow in the dark bandjes kon het leukste van de 

dag beginnen. Ik mocht gaan winkelen om de lekkerste schachtenpap ooit 

samen te stellen. Op kot aangekomen meteen begonnen met alle dingen die 

ik niet graag eet in emmers te kappen.  



Bijna 18u , ik maak me klaar om naar het sint-jacobsplein te vertrekken. Daar 

staan de doopmeesters klaar om zich eens goed te amuseren met de 

schachtjes. Na een korte uitleg over wat ze “niet mogen” doen maken zij zich 

klaar op wat een vettige avond zou worden. Rond 18:15 beginnen de eerste 

schachtjes toe te komen. Er is duidelijk veel goesting maar er hangt ook een 

kleine spanning boven iedereens hoofd. Na het maken van de groepsfoto 

wordt iedereen in groepjes verdeeld en moeten ze ID en spulletjes afgeven. IS 

ER UITERAARD WEER EEN SCHACHT DAT HAAR ID NIET MEE HEEFT!!!!!!!!!!!! 

Gelukkig kon ze na veel zoeken een scan op haar gsm vinden.   

De doop kon beginnen, de schachten moesten verschillende standjes passeren 

en de autoriteit en viezigheid van de doopmeesters ondergaan. Ondanks de 

ijzige kou leek iedereen zich toch wel te amuseren. De doop ging verder 

zonder incidenten (op een onderkoelde schacht na dan      ). Eens de doop 

gedaan was konden we doorstromen naar de Waeyberg voor de doopcantus. 

Zatte avond , weet niet alles meer, enkel dat Lander beter 2 keer had 

nagedacht voor hij zijn temmer toedronk en dat iedereen Michiel’s 

dancemoves van ‘Die Elifanten’ zeer snel en goed onder de knie had.  

Voila dit was een klein verslagje van de Doop. Ik vond het in ieder geval super 

leuk en ben heel trots op de schachtjes die ik heb mogen dopen. Kusjes van de 

temmer xxxx 

 

KU Leuven Engage: een kennismaking 

Hé hallo? Jij daar! Heb jij al eens gehoord van KU Leuven Engage? Ja? Nee? 

Wat het antwoord ook is, het loont zeker de moeite om eventjes verder te 

lezen, want jij, student, kan het verschil maken! 

Maak kennis met KU Leuven Engage: een community van studenten, 

personeel en partners van KU Leuven die zich actief wil inzetten voor de 

maatschappij. En niet zomaar inzetten, maar engageren voor, samen met en 

vanuit mensen en groepen in kwetsbare situaties. Ons doel? Elke student een 

betekenisvol maatschappelijk engagement laten aangaan tijdens 

zijn/haar/hun studies. KU Leuven is namelijk niet enkel een academische 

instelling, maar wil ook inzetten op de sociale dimensie en haar studenten 

aansporen om zich te engageren in de samenleving. Met andere woorden: 

niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen en het hart.  



Hoewel er al heel wat KU Leuven initiatieven bestaan waar KU Leuven Engage 

achter staat (denk maar aan MindMates, Global Engagement, Pangaea, UP, 

Green Office, Dienst Duurzaamheid, KU Leuven KICK,...), hebben we ook zelf 

nieuwe projecten opgestart, zowel binnen als buiten het curriculum. Een 

kleine kennismaking:  

Service-learning (binnen het curriculum) 

Service-learning houdt in dat studenten een engagement opnemen binnen 

een organisatie of community (als onderdeel van een vak binnen hun 

opleiding), en over deze ervaring reflecteren op een gestructureerde en 

diepgaande manier. Op deze manier leren ze niet alleen bij op academisch 

maar ook op professioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Belangrijk bij 

service-learning is de idee van wederkerigheid. Dat wil zeggen dat een 

student zich niet alleen ‘voor’ iemand of iets engageert maar ook ‘samen 

met’, niet alleen ‘geeft’ maar ook ‘ontvangt’ en ‘leert van’ de ander. Voor de 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen is er bijvoorbeeld het vak 

“BRIDGE”, waarbij studenten een soort van stage lopen in een zorgcentrum 

of bij een organisatie waarbij ze in contact komen met patiënten die 

geneesmiddelen gebruiken.1 Studiepunten verdienen door een 

maatschappelijk engagement aan te gaan, leuk toch? 

Wetenschapswinkel (binnen het curriculum) 

De Wetenschapswinkel, of Science Shop in het Engels, kan vooral van pas 

komen als je in je master zit of binnenkort aan je master begint. De 

Wetenschapswinkel zorgt er namelijk voor dat je je masterproefonderzoek 

kan maken in samenwerking met een non-profitorganisatie. Deze 

organisaties kunnen onderzoeksvragen indienen in de databank, terwijl 

studenten en docenten/promotoren er een onderwerp kunnen zoeken. 

Enkele voorbeelden: “Hoe kunnen we cultuursensitiviteit aftoetsen in 

selectieprocedures bij Stad & OCMW Leuven?” als vraag van de 

Personeelsdienst Stad Leuven; “Perceptieonderzoek naar holebi- en 

transfobie in Vlaamse sportverenigingen” in samenwerking met Wel Jong 

Niet Hetero; “Welke sociale en ecologische impact hebben onze 

technologieprojecten in het Zuiden en hoe kunnen we die verbeteren?” 

 
1https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl/servicelearningaankuleuven/overzicht-service-learning-vakken-
1/bridge/bridge 



samen met Humasol. Zo zie je maar, op deze manier lever je een interessante 

bijdrage aan maatschappelijke kwesties en help je bovendien een non-

profitorganisatie een pak vooruit. 

Andere projecten (buiten het curriculum) 

Een nieuw project van dit jaar is KOTengage; voor kotgenoten die zich graag 

samen maatschappelijk willen engageren. Zit je met nog minstens zes andere 

KU Leuven-studenten op kot en wil je graag vrijwilligerswerk doen voor 

personen of groepen in kwetsbare situaties? Dan is KOTengage iets voor jullie! 

Je kan een projectaanvraag indienen en €300(!) steun krijgen van KU Leuven 

Engage. Een voorbeeld van zo’n project: kotgenoten die op bezoek gaan bij 

personen die eenzaam zijn tijdens de coronaperiode. Ze drinken dan samen 

een koffietje, slaan een babbeltje of gaan zelfs boodschappen doen met de 

bakfiets. Voor dit jaar zijn de inschrijvingen helaas al afgesloten, maar je kan 

alvast beginnen nadenken over een projectaanvraag voor volgend jaar       

 

Overtuigd door dit bescheiden stukje tekst? Neem dan zeker eens een kijkje 

op onze website www.kuleuven.be/engage of volg ons op sociale media 

@kuleuvenengage (Instagram) en @KULengage (Facebook & Twitter). 
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Horoscoop 

STIER 21 april t/m 21 mei 

Doorgaans verzet je je nogal tegen verandering, je houdt het liever bij wat je 

kent. Maar deze maand raakt een nieuw iets – of iemand – je direct in het 

hart, waardoor al het andere plots onbelangrijk lijkt. Dat is goed, maar hoewel 

het een kortstondige openbaring lijkt te zijn, is het dat niet. Het is het begin 

van een langer proces van enkele maanden, waardoor je de tijd krijgt om alles 

in perspectief te plaatsen. Geen haast dus. 

 

TWEELING 22 mei t/m 21 juni 

Nieuwe relaties van welke aard dan ook moeten altijd luchtig en vriendelijk 

worden gehouden tot jullie de tijd hebben gehad om elkaar goed te leren 

kennen. Wat je nu wordt aangeboden is, hoewel heel aantrekkelijk, vanaf het 

eerste moment emotioneel beladen. Het zet je onder druk om een verbintenis 

aan te gaan waarvan je niet weet of je die wil. Het is alles of niets – en niets is 

hier misschien wel de veiligste optie 

 

KREEFT 22 juli t/m 23 juli 

Je leven staat op het punt een stuk makkelijker te worden, hoewel je in het 

begin misschien niet begrijpt waarom. Misschien krijg je door een stap terug 

of opzij te doen een beter beeld van je situatie, zodat je door de bomen het 

bos weer ziet en je je niet meer vastklampt aan onbelangrijke details. Wat het 

ook is, je lijkt beter te werken, beter te leven en je houdt meer tijd over voor 

jezelf, wat altijd een goede zaak is. 

 

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 

Soms als zich iets goeds aandient laat je het voorbijgaan. Misschien ben je 

gelukkig genoeg waar je bent. Of je bent bang dat je als je een stap in het 

onbekende zet plat op je bek zou kunnen gaan. Om je vooruit de helpen, 

bieden de planeten je daarom van tijd tot tijd niet alleen een uitstekende 

kans, maar ook een duwtje – om ervoor te zorgen dat je de kans ook grijpt. 

Deze maand is een van die momenten. 



MAAGD 24 augustus t/m 23 september 

Hoe vaak wenste je niet wat meer tijd te hebben zodat je dingen beter kon 

doen? De komende weken krijg je die tijd. Maar beter dan die tijd in te zetten 

om de dingen waar al je mee bezig bent op te poetsen en te perfectioneren, 

kun je hem gebruiken om vooruit te kijken en alternatieve scenario’s te 

onderzoeken. Of beter nog, loop vooruit op wat er staat te gebeuren en 

voorkom problemen voordat ze zich aandienen. 

 

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 

Kleine conflicten kunnen soms diep effect hebben, en dat is nu het geval. 

Misschien raakt het een oude wond, waardoor onopgeloste emotionele 

problemen uit het verleden weer oplaaien. Of misschien is je geduld gewoon 

op. Wat het ook is, je zult het niet op de gebruikelijke Weegschaal-manier 

glimlachend voorbij laten gaan; je slaat terug, en hard. Overdreven? Nee, een 

normale reactie die je te lang hebt tegengehouden. 

 

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 

Een romance is in ontwikkeling maar de timing is telkens verkeerd. Eind 

november groeien jullie verder naar elkaar toe, alles lijkt goed, maar het 

magische moment blijft uit. Een paar weken later doen jullie een nieuwe 

poging, jullie komen jullie bij elkaar, maar er klopt weer iets niet en je haakt 

af. Zijn jullie voorbestemd om altijd om elkaar heen te draaien? Wees 

geduldig – over een paar weken is er nog een kans. 

 

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 

Een eclips in je eigen teken opent altijd deuren naar een betere toekomst. Die 

van deze maand is daarop geen uitzondering. Je herkent wat hij te bieden 

heeft, maar na alles wat je de afgelopen maanden hebt meegemaakt, vraag je 

je af of je de energie wel hebt om ervan te profiteren. Wees niet bang: Mars 

zal je van nieuwe kracht voorzien en Venus zal je financieel helpen, mocht dat 

nodig zijn. Heb vertrouwen. 

 



STEENBOK 23 december t/m 20 januari 

Je komt op een onverwacht kruispunt. Voor je ligt een directe route naar iets 

wat je altijd al hebt willen doen, maar misschien niet over hebt gesproken – en 

alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die je zo lang hebben 

tegengehouden kun je hierbij achter je laten. Het is een grote stap, misschien 

wel een te grote, maar weten dat de weg er is, en dat de stap mogelijk is, voelt 

goed. Misschien is dat voor nu genoeg. 

 

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 

Net zoals seizoenen in elkaar overlopen, worden de dingen geleidelijk aan 

beter. Leek het de afgelopen maanden alsof je je door modder voort moest 

slepen, dan zal je merken dat de grond onder je voeten nu steviger wordt. Ook 

hoef je niet langer alle lasten van anderen boven op die van jezelf te dragen. 

Op het werk lijk je eerder voorop te lopen dan achter de feiten aan. Kleine 

dingen– maar samen tikken ze aan. 

 

VISSEN 19 februari t/m 20 maart 

Ooit op het vliegveld staan wachten tot je bestemming en vluchtnummer op 

het vertrekbord verschenen? Deze maand lijkt op die situatie, doordat een 

eclips boven aan je grafiek het vervolg van je reis, de volgende fase van leven 

aankondigt. Er zijn nog een paar weken te gaan, maar je weet nu wel waar en 

wanneer het gaat gebeuren – en dat geeft je de tijd om voorbereidingen te 

treffen en afscheid te nemen. 

 

RAM 21 maart t/m 20 april 

Onafgemaakte zaken uit het verleden houden je tegen. Je hebt misschien 

iedereen verteld dat ‘wat het ook was’ nu achter je ligt en dat je verder bent 

gegaan, maar dat is duidelijk niet het geval. Het slorpt je tijd en geld op en 

voorkomt dat je vooruitgang boekt. Als het nog steeds belangrijk voor je is, 

geef dat dan toe en maak er ruimte voor in je leven. Zo niet, laat het dan 

achter je. Je kunt niet beide doen, dus kies. 



Vriendenboekje 

 

Naam : Sarah Spruyt 

Geboortedatum : 27 Juli 2000 

Functie :  VP CuDi  

Bijnaam : Saar 

 

Wie zou je wel eens willen doen? Michiel 

Stiekeme praesidium-crush : Team Feest 

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje 

doorgeven : Giroulle / Koen 

 

Favoriete farma evenement : Kaas- en wijnavond + Ice cube fak (tot nu toe) 

Favoriete drankje : Amaretto 

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden : Wijn 

Mijn geld geef ik het liefst uit aan : Vakanties en last minute plans 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden : hand tussen deur (Wijnwandeling) 

 

Grootste blunder : Voor een mondeling examen in de Vesalius lokalen op de 

Andreas Vesaliusstraat staan in plaats van op Ghb (waar ze dus effectief zijn 

@eerstejaars!), de prof kon er wel mee lachen. 

Levensmotto : What doesn’t kill you, makes you stronger 

 

Mijn openingszin : Geen, too scared 

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los : HDR + Alegria 

Mijn verborgen talent : Nog steeds naar opzoek 

Guilty pleasure : patatjes       



Mijn favoriete plaats in leuven : Kruidtuin + Oude Markt 

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn en waarom? 21, wisselende 

balans tss volwassen zijn en het gekke studentenleven <3 

Op welke beroemdheid lijk je volgens sommigen het meeste? I’m just me 

 

Dit vind ik het moeilijkste vak : Organische II 

Dit vak heb ik het meeste geskipt : Hulpstoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag van Brently 
10 uur: Misschien maar eens uit bed rollen 

want de eerste dag van het academiejaar is 

weer daar!  

11 uur: Tijd om de eerstejaars kennis te 

laten maken met het preasidium en 

natuurlijk ook met Leuven. Heel Leuven 

doorlopen met een kudde schachten achter 

je aan, kan het beter op een 

maandagochtend? 

15 uur: Veilig op GHB geraakt en de 

eerstejaars afgezet in de les. Nu kunnen de 

voorbereidingen voor de legendarische 

openingsfak beginnen! 

16 uur: Fakbar = sleuren met drank, en nog geen klein beetje! Er wordt 

namelijk nogal wat afgezopen op zo een fakavond, en zo hebben we het graag! 

Kleine shout-out naar de legends die ons hebben geholpen met het dragen, 

wordt enorm geapprecieerd. 

17 uur: Kut, we serveren tequilla shots maar hebben nog geen shotglazen. Dan 

maar samen met Rienst wat lastminute shoppen voor de laatste 

benodigdheden zodat we straks stevig in kunnen vliegen!  

21 uur: Let’s get this party started! Nog even alles klaar zetten zodat alles 

straks zo vlot mogelijk verloopt. 

22 uur: Pump up the jam! En maar vegen! Bar bizar is vol en mensen hebben 

dorst, laten we nu net 2 hele goeie cocktails hebben die korte metten maken 

met dat probleem!  

23:30: Shiftje zit er op, tijd om te boiten. 

24 uur: Wtf die tequilla-sunrise is opeens fucking sterk??? Lissa vond de 

cocktails blijkbaar nog niet straf genoeg en wou er nog een schepje bovenop 

doen, aka tequilla aanlengen met reeds zeer straffe tequilla-sunrise. 

1:30: De zuipkunsten van de farmacie studenten blijven verbazen, is die drank 

nu al op?? 



2 uur: Klaar met opruimen maar nog lang niet met feesten!  

Uur onbekend: Toch terug op kot geraakt. Het was een epische avond, als alle 

fakavonden zo gaan zijn wordt het een jaar om nooit te vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

cantuslied 

 
Was müssen das für Bäume sein, 

wo die grossen Elefanten spazieren gehn, 

ohne sich zu stossen. 
( à la Michiel      ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Schacht van de maand 
 

 

Hey hoi, ik ben Caprice en ik ben dit jaar blijkbaar dus de schacht van de 

maand december. Ik heb veel mensen van het praesidium goed leren kennen 

en zeker op het eerstejaarsweekend. Voor ik daar naartoe kwam wist ik niet 

hoe het ging zijn en had ik “schrik” dat het niet zo nice ging zijn maaaaaar 

uiteindelijk was dat echt een heeeeeeeeel leuk weekend met veel bloem (men 

zegt dat Tim nog steeds bloem achter zij).  

Alle fakavonden zijn ook al heel plezant geweest, maar niks overtreft de 

cantussen van farma Als ge goed zat wilt worden zeker een aanrader maar 

zie wel da u vriendinnen u ni spauwend op de grond van de toiletten vinden.  

Voor iedereen die ooit twijfelt om zich te laten dopen NIET DOEN! Tis echt een 

leuke ervaring en niet zo erg als je denkt! Ge schept een band met de mensen 

waarmee ge gedoopt wordt en ook met de mensen van het praesidium. Zie 

wel da ge kleren aandoet die ge in de vuilbak kunt gooien want mijn kleren 

waren aan het schimmelen na 2 dagen. Na de doop is er natuurlijk de 

doopcantus waar ge ook zeker naartoe moet ma zie wel da ge als schacht al 

eens naar een cantus zijt gegaan voor ge naar de doopcantus komt want als ge 

ni weet wa ge moet doen kunnen er mss wel kleine strafjes uitgedeeld 

worden. En probeer het praesidium niet of toch niet teveel toe te drinken 

zeker niet tijdens de doopcantus xxx 

 Nouuuu dat was het dus, iedereen nog veel succes bij de blok en de 

examens!! Kusjes van Caprice (aka Capri-Sun) 

 

 

 

 

 



Roddelbox 
Captain Sandra is a legend 

SS heeft een trans gekust 

Elien en Pozzie!!???? Hoe vies kunt ge elkaar afbekken????? 

Arthur , niet zo close met uw schachten doen aub … 

Gaat echt iedereen vreemd in farmacie??? 

De Alegria lijkt echt vaak op een paringclub 

Rila is om te slikken, toch? 

Calvin, ben jij eigenlijk nog single? Ik wil wel iets drinken met jou op de oude 

De quaestor ging vroeger altijd voor oudere meisjes, dat is dit jaar wel 

veranderd! Hij houd echt van die schachtjes hè  

Jari is een krabber  

Farmastudenten zijn grotendeels vrouwen. Hoe kan het dan dat er toch vaker 

jongens worden gekust? Of kussen de jongens gewoon met elkaar? Help me 

please this is confusing  

Wist je dat professor Pannekoek NOOIT PAUZE GEEFT TIJDENS ZIJN 

LESSEN!!!!!                                 🤬🤬🤬🤬🤬 

TP heeft zijn eerste saf gerookt. 

SE heeft zen eerste safke gedaan  

Wat happens in Boedapest stays in Boedapest. 

Ax weer een zwart gat? pozzi toch niet memorabel genoeg! 

Is Sarah al haar onschuldigheid vergeten in 3de bach?? Xxx 

Bijten tijdens een eerste kus is niet aangeraden AS ;) 

Subtiel een meisje mee naar huis nemen is niet Tim zen beste kwaliteit :/ 

Michiel kwam toch net niet aan het 'beter dan niks' niveau ;)  



Lara wou zo graag slapen op een waterbed dat ze er zelf maar eentje heeft 

gemaakt xp 

Correctie, AS had niet gebeten, gewoon haar tong heel diep gestoken :O 

Arthur is zijn titel als roddelkoning aan het verliezen!! 

Bachelorproef = 1% teamwerk, 1% communicatie, 1% discipline en 97% 

FRUSTRATIES!!! 

Ijsblokjesfak was toch weer een groot succes met evenveel ijsblokjes als 

drama 

 

Merel, ge waart echt sexy in da groen kleedje… 

Sebbi en Cleo, de verdwijntruc is afgezaagd x  

Merel nu terug single of niet? Ik wil die wel eens rondgooien!  

Pozzi heeft met laura (eerste jaars) zitten muilen  

Exposing Axelle: altijd zogezegd zwarte gaten maar uiteindelijk stiekem alles 

nog weten, way to go om geen verantwoording te moeten afleggen! 

Sebastiaan is hecht veel belang aan nauw contact met zijn schachten 

Voor de dames: wanneer de farmaboys niet voldoen aan jullie noden, de 

Satisfyer staat altijd paraat xxx 

Of stef kan kussen, Da weet ik niet maar het ziet er niet uit hallelujah  

Als ik de kans heb om B. te doen, ik ga ervoor  

Als Max het al bij Psycho gaat zoeken is het echt erg 

Kunnen we al inschrijven voor pkp baatsem 2022 pleasss? 

Ik ga niet liegen, de beste farmacantussen zijn die waar Michiel voorzit 

Ik dacht dat elke aziaat een kleine piemel in de broek had 

#Cal...S..provedmewrong ;) 

Pozzi ondertussen al gans farma afgegaan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


