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Woordje van de praeses
Liefste Farmaceuten,
Vrienden en vriendinnen,
Waarde lezer,

Het tweede semester van het academiejaar zit er alweer op, al leek het alsof we juist nog maar
gestart waren. We gaan met volle moed en ontzettend veel (tegen)zin de blok in; een iets minder
toffe tijd van het jaar. Maar laat jullie niet ontmoedigen! Na deze maand studeren komt de
zomervakantie er weer aan. Festivaltijd voor velen, voor mij twee en halve maand ongeduldig
afwachten tot het volgende academiejaar weer begint. Ik heb alvast veel vertrouwen in elk van jullie.

Ook Farmaceutica neemt de nodige zomerslaap. Na deze jaarlijkse periode zal de volgende ploeg het
van ons overnemen. Maar eerst blik ik graag terug op een interessant en bewogen semester. We
hebben gefeest en gelachen op onze fakavonden en TDs, gezongen op onze cantussen en ons
decadent misdragen op een geweldig galabal. Ook hebben we mogen genieten van een fantastische
kiesweek. Het semester hebben we nadien anticlimactisch afgesloten. Het overlijden van een
dierbare vriend en geweldig praesidiumlid heeft ons allen geraakt. Toch heeft ons dit doen stilstaan,
doen nadenken, en doen beseffen wat voor een hechte vriendschappen er binnen Farma zijn. Dit
maakt me als praeses, maar ook als goede vriend voor velen onder jullie, ontzettend trots.

We zullen de geschiedenis ingaan als het jaar na Corona, als het jaar dat Farmaceutica weer op de
kaart heeft gezet, en als het jaar met het grootste aandeel schade in de geschiedenis van onze kring.

Afsluiten doe ik met een laatste woord van dank. Ontzettend hard bedankt aan het voltallige
praesidium en aan iedereen onder jullie die trouw aan onze evenementen heeft deelgenomen.
Zonder jullie was dit jaar niet zo legendarisch geweest, en ik ben ontzettend blij mezelf jullie praeses
te mogen noemen.

En voor een laatste keer:
Het allerbeste!

Sebastiaan
Praeses ‘21-’22

Gossip Girl

Oh boy, what a ride the past weeks have been! You would assume that when the exams are closing
in that you guys would stop living such scandalous lives? However you guys did the exact opposite of
what you were supposed to do!

But we have to address the elephant in the room, we lost a friend. A friend who meant a lot to
everyone in our student association as well as outside of it so it doesn’t seem appropriate to shame
you guys for your actions of last week.

I will end my year of terror on a positive note. For the last year I have been exposing your secrets, all
the lying, cheating and backstabbing. However in the past weeks I saw a lot of compassion between
every single one of you and I’m very proud of you all. The passing of Pozzi has affected us all and I’m
glad to see that everyone is getting the support they need.

But don’t get your hopes up, I’m still looking into your scandalous lives!
And who am I?

That's a secret I'll never tell!

You know you love me,
xoxo gossip girl

Seksstandje

Leap frog
Aangezien de overgrote meerderheid van het vrouwenvolk, nog steeds doggy style als één
van de favoriete standjes verkiest, is hier een nieuwe variant. Beide partijen, maak u klaar
voor een nieuwe wind in de slaapkamer.

Hoe: Dit is een variatie op doggy style. Kom op handen en knieën en, terwijl je je heupen
hoog houdt, laat je je hoofd en armen op het bed rusten.
Voordeel: Diepere penetratie. Check check 😉
Bonus: Boys, gebruik je handen om je clitoris te stimuleren.

Events
Men zou verwachten dat het aantal evenement stelselmatig zou afnemen naarmate de blok
dichterbij komt, echter is dit niet de manier waarop Farmaceutica te werk gaat! Na de paasvakantie
stond het Praesidium van Serotonine nog steeds klaar om de Leuvense Farmastudenten weg te
houden van hun boeken.
Echter moeten wij eerst een kleine shoutout
geven naar de inmiddels verkozen kiesploeg
Botuline! Zij hebben immers twee weken het
eventlandschap gedomineerd met hun vele
activiteiten gaande van een heuse brunch tot
een geweldige TD! Het hoogtepunt van deze
week was in mijn ogen toch wel de kiesweek
cantus. Overmoedig als Michiel was begon hij
het tweede deel met een bindtekst over
grasmaaiers adten. Iedereen in de zaal voelde
het al aankomen : Pozzi ging een grasmaaier moeten adten. Michiel stelt de vraag die iedereen
verwachte maar toen pas werd de grijns op het gezicht van onze Pozzi duidelijk. Hij stond immers op
en trok zijn Uno reverse card, sorry Michiel maar hij had u echt heel goed liggen hier!
Maar naast de kiesweken waren en nog vele
andere leuke evenementen. Zo hadden we
bijvoorbeeld ook eindelijk een galabal nadat ons
lustrumgalabal was afgelast door een bepaald, niet
nader vernoemd virus. Het was weer een geweldige
editie vol met gelach, gezuip en zelfs traantjes. Ik
denk dat het Afrika museum Farmaceutica niet snel
zal willen zien terugkomen! Echter vraag ik mij wel
nog steeds af wat de koppeltjes steeds gingen doen
in het mannentoilet?
Het laatste wat ik wil aanhalen is
misschien wel geen Farma evenement
maar desalniettemin was Farmaceutica
nog steeds enorm vertegenwoordigd op
de Beiaardcantus! Simon Spooren was
de ster van de show want hij heeft zelfs
een heerlijk interview gegeven wat te
zien is op de facebook pagina van LOKO.
De Beiaardcantus was een ervaring voor
velen, het bier vloeide rijkelijk (zeker bij
Farma), wat inhield dat onze
toekomstige apothekers niet meer al
teveel hebben gezongen na de tempus. Het was prachtig en als je er niet bij was zou ik je zeker
aanraden om volgende keer mee te komen! Het is namelijk nog maar 1460 nachtjes slapen tot de
volgende…
Xoxo, Cultuur

HOROSCOOP
STIER 21 april t/m 21 mei
Je directheid wordt je niet altijd in dank afgenomen. Vooral in de werksfeer niet. Met tact kom je
verder. Familie of de school van de (klein)kinderen die een beroep op je doet, help je uit de brand.
Ben je iets nieuws aan het leren, zoals een taal of sport, dan kun je daar goed in worden.
TWEELING 22 mei t/m 21 juni
Geld inzamelen voor een goed doel, daar draai je je hand niet voor om. Iets voor een ander vragen
vind je makkelijker dan voor jezelf, maar nu je bijna jarig bent kun je best voorzichtig je omgeving
inseinen wat je graag zou willen hebben. Al staat gezelligheid op nummer één.
KREEFT 22 juli t/m 23 juli
Prima tijd voor vrienden, gezelligheid en leuke bezoekjes. In je werk ben je van het aanpakken en
klanten inspireren. Je weet vaak precies wat een ander nodig heeft. Dat geldt ook voor je relaties.
Houd wel in de gaten wanneer je er bent voor de ander en wanneer voor jezelf.
LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
Toegeven of juist op je strepen gaan staan? Vooral als het met werk te maken heeft is dat lastig. Je
bent toe aan verandering, maar de ander nog niet. Probeer die dan uit te leggen waarom bepaalde
zaken anders moeten. Of dat nu thuis is of op het werk, vernieuwing hoort erbij.
MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Je wilt dolgraag weer op vakantie, maar je hebt nog een aantal verplichtingen. Heb je kinderen die
geen oppas hebben voor kroost en huisdier, dan wil je ze graag helpen, maar wel in een periode die
jou uitkomt. Als iedereen duidelijk is, heeft ook iedereen een leuke zomer.
WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Samen bereik je meer dan in je eentje. Dat geldt ook voor samen vakantie vieren. Door goede
afspraken te maken weet je wat je aan elkaar hebt. Want een vakantie waar iedereen met een lang
gezicht zit is niet leuk. Door te zorgen voor voldoende actie zal dat niet snel gebeuren.
SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Soms heb je anderen nodig om niet vast te blijven zitten in gepieker. Je kunt nu veel warmte van je
omgeving verwachten of iemand ontmoeten die je dat gaat geven. Als je samen de tijd neemt kun je
een lastige relatie omzetten in een positieve. Puur door luisteren en praten.
BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Misverstanden ontstaan snel, vooral als het om geld en rekeningen gaat. Na goed zoeken heb je
meestal gelijk, maar het is eerst even schrikken. Net als van een onverwacht hoge rekening van
bijvoorbeeld schoolgeld. Het komt in orde, maar je had het liever besteed aan iets leuks.

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
Je bent het liefst druk met huiselijke zaken. Het verfraaien van tuin of huis, of tijd doorbrengen met
je (klein)kinderen. Helemaal fijn als het niet te veel geld kost. Je wilt laten zien dat dat kan en zo ook
de (klein)kinderen aantonen dat je niet zomaar zonder denken van alles kunt kopen.
WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Je kunt opeens zin hebben om op te ruimen als je je aan de rommel ergert. Vaak kom je dan allerlei
vergeten spullen tegen, die herinneringen boven laten komen. Een bezoek aan de tandarts is geen
overbodige luxe. Of wordt het de fysiotherapeut?
VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Het is een prima tijd om van omgeving te veranderen. Ga je op vakantie of verander je echt van
huis? Vanwege je werk of een geliefde? Daarvoor moet je wel even flink in de buidel tasten. Bedenk:
hoe meer je uitgeeft aan zaken voor op de langere termijn, hoe beter.
RAM 21 maart t/m 20 april
Je bent actief en extra ondernemend. Het liefst maak je nu een reisje, maar als het financieel wat
grillig is, kies je voor uitjes in de buurt. Liefst met vrienden, maar met familie vind je ook gezellig.
Help je een familielid in de toerismesector, dan combineer je werk met plezier.

Vriendenboekje
Naam Ellen De Kuyper
Geboortedatum 18/01/1999
Functie Communicatie
Bijnaam Elloen

Wie zou je wel eens willen doen Sieg De Doncker
Stiekeme praesidium-crush arah x
Aan wie zou je wel eens een ijsblokje doorgeven
Niemand, ik eet die liever op xp
Favoriete farma evenement
Praesidiumweekend, for sure

Favoriete drankje
Fris blond sterk biertje
Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden
Vanaf ik meng komt het niet goed
Mijn geld geef ik het liefst uit aan
Reizen, liefst naar de bergjes

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden
Cantus, neus, gebroken
Grootste blunder
Believe me, ik maak altijd wel iets mee
De naam van de prof niet herkennen op een mondeling examen was wel één van de beteren

Levensmotto
Just do it
Mijn openingszin
Ik ben daarvoor te druk aan het dansen xp

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los
‘t gewelf en een marginale chirofuif
Mijn verborgen talent
9 levens hebben
Guilty pleasure
Neuriën

Mijn favoriete plaats in leuven
Kruidtuin
Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn en waarom?
21 jaar, dan bent ge in de fleur van uw leven

Dit vind ik het moeilijkste vak
Analyse van het eerste jaar, of hoe heet dat vak nuweer?
Dit vak heb ik het meeste geskipt
In de les geraken is tbh altijd wel moeilijk

Dag van MICHIEL
04:20 Ik hoor de zachte tonen van Zoutelande, het is mijn
wekker die afgaat. Tijd om uit de bed te stappen en te
beginnen aan mijn ochtendritueel.
04:21 Ik haal de tiende editie van de Farmacopee van onder
mijn hoofdkussen en leg deze met de kaft naar het
hoofdkantoor van het EMA. Tijd om mijn dagelijkse
monografie op te zeggen, vandaag is de beurt van
Salicylzuur!
05:15 Zoals het oude gezegde gaat “Een gezonde geest in
een gezond lichaam” daarom trek ik mijn loopschoenen aan
en loop ik naar Brussel om het atomium te tikken en terug.
07:00 Vandaag is een belangrijke dag daarom neem ik een
heerlijke koude douche terwijl opnieuw Zoutelande door de
boxen knalt. Wat een schijf is dat toch!
11:00 Pfff Alexander de Croo belt! Hij heeft men DLCP project gelezen over vaccin politiek en wilt mij
minister van volksgezondheid maken. Uiteraard wil ik dit wel maar ik wijs hem af, ik ga hard to get
spelen.
14:00 Tijd voor mijn tweede gesprek met een mogelijke stageplaats, wens me succes!
16:00 Gesprek afgerond, op zich is alles wel goed gegaan alleen degoutant dat ze mij eerst een BMW
als bedrijfswagen wouden geven. Gelukkig heb ik met mijn charmes kunnen regelen dat het nu een
Limousine is geworden met chauffeur. Past meer bij mijn status als meest veel belovende
Farmastudent van de 21e eeuw!
18:00 Eindelijk terug op kot! Ik kus mijn poster van Mark Coucke en voer een outfit change uit om
naar de fakavond te vertrekken.
18:15 Even mijn witte schoenen poetsen, ik haat het als ik tegen iemand praat en ze niet verblind
worden door de reflectie van de zon op mijn schoenen.
22:00 Eindelijk aangekomen op de fakavond! Ik hou van mijn fans maar het soms wel vermoeiend
om steeds meisjes af te wijzen die willen dat ik hun een zoon schenk!
24:00 Alexander de Croo belt weer, heeft hij nu nog niet door dat ik hem lichtjes aan het ghosten
ben??
02:?? 78 pinten later is het wel tijd om naar bed te gaan, ik ben lichtjes aangeschoten maar zal wel
uit mijn bed kunnen straks. Ik leg de Farmacopee terug onder mijn kussen en luister nog een laatste
keer naar Zoutelande! Slaapzacht fans xoxo, Michiel

Afgelopen weekend regende het
Pijpenstelen uit de lucht
Alsof moedernatuur wist wat er komen zou,
Ze zucht

Later die dag klaarde de hemel weer
helemaal open
De wolken gingen lopen
Er was iemand heel mooi toegekomen

De nacht viel en de sterren verschenen
Daar waar gisteren de wereld
even bevroor
Schijnen de sterren nu meer
dan ook tevoor

HEEL VEEL SUCCES MET DE EXAMENSSSSS !!!!!!

EEEEEN DAARNA PARTY TIME !!

OM DAN TERUG IN AUGUSTUS: VERDER TE FEESTEN OF TE BLOKKEN ….
ook dan aan iedereen nog veel succes toegewenst! YOU CAN DO IT!

OF

