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Woordje van Cultuur
Hi liefste farmaceutjes,
Hier zijn we weer, want een nieuw semester betekent een nieuw F-magazine! We
hopen dat jullie wat hebben kunnen genieten van de lesvrije week en klaar zijn om er
terug tegenaan te gaan. Het semester is misschien even somber begonnen als de
huidige maatregelen, maaaar gelukkig heeft de zon ondertussen besloten om zich
wat meer te laten zien, joepie!
Het eerstvolgende evenement dat op de planning staat van team cultuur is de
jaarlijke kaas-en wijnavond. Het slechte nieuws: de formule zoals jullie die kennen gaat
dit jaar spijtig genoeg niet mogelijk zijn. Het goede nieuws: we hebben een super leuk
coronaproof alternatief voor jullie namelijk een kaas- en wijnavond in jullie bubbel!
Check zeker ons evenement op Facebook voor meer info :))
Voor al jullie (cultuurgerelateerde) vragen kunnen jullie nog altijd bij ons terecht! Veel
leesplezier en geniet van de eerste chille weken van het semester!
Virtuele x-jes van team cultuur xxx Lauren, Laure, Joël en Lissa outttttt

Woordje van de praeses
Liefste Farmaceutjes,
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een fantastische lesvrije week aan zee,
Ardennen, thuis… en heeft het kaarsje van de bomma en de bompa geholpen met
de goede resultaten!
Ondertussen is het 2de semester al op volle toeren aan het draaien en dat betekent
dat Farmaceutica dat ook doet! We hebben al samen het Chinese nieuwjaar ingezet
op onze cantus en die heerlijke smaakjes verkend van de lokale biertjes van Leuven.
Verder heeft ‘Genetics’ zijn uiterste best gedaan om jullie te voorzien van een hele
boel memorabele evenementen. Jullie kunnen alvast een symposium, waar jullie alles
te weten komen over corona, een quiz, waar jullie al jullie kennis kunnen showen en
een kaas- en wijnavond op de agenda zetten!
Namens Farmaceutica wens ik jullie veel succes en natuurlijk ook een memorabel 2de
semester toe. Een semester waar jullie jullie zelf kunnen overstijgen en waar de
vriendschappen, die in het eerste semester gevormd werden, verder uitgebouwd
kunnen worden. Een semester waar jullie gedroomd van hebben.
Labo et Bibo
Bernd Geebelen
Praeses 2020 – 2021

Onderwijs

COBRA
Coöperatie, reflectie en actie, met
aandacht voor checks & balances.
Zin om hierbij te helpen? Laat maar iets
weten aan onderwijs@farmaceutica.be
en bouw mee aan de kwaliteit van onze
opleiding!

Bloedserieusweek
Bloedserieusweek 15 tem 18 maart
Beste studenten, donoren en bijna-donoren
Van 15 tot 18 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo levens te redden:
de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag, want dat bloed is
levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je heldendaad krijg je een goedgevulde
goodiebag. Helemaal overtuigd? Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag
doneren
via
rodekruis.be/donorzelftest
en
schrijf
je
vervolgens
in
via
bloedserieus.be/nl/steden/leuven (inschrijven is verplicht!). Meer info via Facebook:
Bloedserieus Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Woe & Do: 10u30 - 20u30 Martelarenplein
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur ons zeker
een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

Bloedserieusweek 15th to 18th of March
Dear student
From the 15th to 18th of March you can become a hero and save lives. How? Come and
donate blood at the Bloedserieusweek! All our donors will be pampered cookies, drinks and a
free goodie-bag.
Convinced?
Make
sure
to
check
the
conditions
for
a
donation
via
https://www.rodekruis.be/en/ and register via www.bloedserieus.be/en/cities/leuven
(registration is mandatory). For more information, go our Facebook: Bloedserieus Leuven.
Places to be?
You can donate in different time slots and locations:
Mon & Tue: 11a.m. – 8p.m. Gymnasium, (University Sports Centre)
Mon & Tue: 10:30a.m. – 8:30 p.m. Martelarenplein
Mon - Thu: 08:30a.m. – 8p.m. Donor Centre (Gasthuisberg)
Want to join the team of bloedserieus and help organise the bloedserieusweek? Be sure to
send us a message via bloedserieus@leuven.be or send a DM to our Facebookpage!
Be there or be square!
The team of Bloedserieus

Gossip Girl
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of pharma’s elite.
“Three words, eight letters. Say it, and I'm yours.” I LOVE YOU (and your gossip of
course)!!! Let’s see what I got for you.
New F-magazine, new couple to congrats: Merel and Simon! Good luck….
Stein FINALLY got a job! It’s time to leave farma and especially the girls behind..
Congrats Arthur with your Vlerick application!! I think you need an extra too posed
picture on your insta to celebrate?
Emmely, Janne and Arno, what’s the connection between the three of you? Seducing
an assistant for some extra points?
Jana and Nele, 2 single girls, a bottle of jenever and a walk through Leuven city… Be
aware boys!
The beer tasting event got a special act from Lauren and her blonde friend. They
sneaked in the Zoom for a second, sneaked in a kiss and made a grand exit
afterwards. GIRLPOWERRRRR!
Things got heat between Sebbi and Tom.. Who will win, we will know soon hehe

That’s it for now, loved to hear about all these naughty boys and girls. Keep up the
good work, you pharma peeps.

HOTTIE OF THE MONTH (boy): Andries Kenis (2e master)
→ slide into his DM’s on insta: @andrieskenis
HOTTIE OF THE MONTH (girl): Emmely Kenis (1e master)
→ slide into her DM’s on insta: @emmelykenis

And who am I? That's one secret I'll never tell!
You know you love me
xoxo Gossip Girl

Succes garanti met de
tips van Scampi
QUAESTOR TECHNIEK

Inleiding: na mijn tips voor jongens is het tijd om ook de meisjes wat tips te
geven over hoe een jongen te versieren. Hiervoor heb ik inspiratie gehaald bij
het grote voorbeeld van Farmaceutica, namelijk onze enige echte quaestor
Stap 1: Voetje wrijven.
Stap 2: Ga langzaam met je voet omhoog naar de edele delen (of er nu 30
man rond je zit of niet, dit maakt helemaal niks uit, doe gwn waar je zin in hebt).
Stap 3: Ga aan je vrienden zeggen dat je hard to get bent en doe alsof de
jongen jou echt niet kan krijgen.
Stap 4: Bij de eerste de beste kans die je hebt om alleen met de boy te zijn, ga
je met hem mee.
Stap 5: Bespring hem als een konijn.
Stap 6: Wissel tempo om het klaarkomen uit te stellen, blijkbaar is dit geil volgens
de quaestor.
Stap 7: Volkitten gegarandeerd.
Stap
8:
Kom
zonder
schaamte terug naar je
vrienden en neem met veel
plezier
je
applaus
in
ontvangst.

De dag van…
Siebe Pevenage
Donderdag 25 februari:
12u Eens tijd om op te staan, eten en douchen.
14u bellen naar de brouwer, die blijkbaar aan
het leveren is in Leuven dus vlug afspreken aan het
kringhuis met hen.
15u Deegje en Domien (die dan jarig was, proficiat e
man!!) komen aan met de cambio.
15u15 We komen aan bij de cudi waar we de
biermanden in elkaar kunnen steken.
15u45 Het leveren kan beginnen, Deegje speelt terwijl enkele dikke platen.
18u Klaar met leveren, even wat eten en de biertjes koud zetten.
21u De biertasting begint, na een korte maar informatieve uitleg beginnen we wat
drankspelletjes te spelen.
22u30 De drankspelletjes verlopen vlot en de transformatie van Jarne tot Pieter is
gebeurd, gaan we vandaag ook nog Pierre te zien krijgen?
22u45 Lauren en een vriendin joinen de zoom heel even, alleen maar om elkaar
binnen te doen. Rosse mensen blijven me toch een vreemd volk.
23u50 Even vlug naar kot want zo een boete is niet zo fijn.
00u05 Alleen nog de harde kern blijft over ondanks er de volgende dag voor enkelen
een stevige labodag gepland staat.
01u30 Eens tijd om te gaan slapen want om 8u30 labo en ik ben al geen
ochtendmens.

Koken op kot
Een klassieker: kip met curry!
INGREDIËNTEN voor 2-3 personen:
•

300 gr kipfilet

•

1 ui

•

1 teen knoflook

•

200 ml kokosmelk

•

100 ml bouillon (kip)

•

200 gr prei

•

1 el gembersiroop

•

1 paprika

•

zout en peper

•

200 gr witte rijst

•

of basmati rijst

•

1 tl kerriepoeder

•

1 tl paprikapoeder

BEREIDEN:
Kook de rijst volgens de instructies op het pak. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.
Maak de prei schoon en snijd de prei en paprika in stukjes. Snijd ook de kipfilet in stukjes
en bestrooi met zout en peper. Giet een scheutje olie in een hapjespan of wokpan en
bak de kipfilet rondom bruin. Voeg daarna de ui, knoflook en de kruiden toe. Bak dit
2-3 minuten.
Voeg daarna de prei en paprika toe.
Bak dit een paar minuten mee en voeg dan bouillon, gembersiroop en kokosmelk toe.
Breng dit aan de kook en laat een minuut of 15 zachtjes pruttelen totdat het een
beetje ingekookt is en de saus wat dikker is.
Tip: hou je van pittig? Voeg dan een rode peper of wat sambal toe.
Tip: ook lekker met bijvoorbeeld doperwtjes of sperziebonen in plaats van prei.

Horoscoop
WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober

Je weet niet goed wat je moet doen de laatste tijd. Spreek af met je vrienden
in het park en neem en frisse neus!

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Je bent de laatste tijd even in de war. Je weet niet goed wat je wil. Praat erover met
je vrienden en het zal je direct meer duidelijkheid geven.

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Begin van het semester en het leven lacht je toe! Het leven kan voor jou op dit
moment niet beter. Geniet van deze mooie dagen!

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
Deze maand is jouw maand! Hou alles goed in de gaten want het onverwachte zal
op je pad komen.

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari

Je weet de laatste tijd niet goed wat je moet drinken op een leuke avond.
Bestel gewoon onze lekkere wijn van de kaas en wijn avond op 11 maart!

VISSEN 19 februari t/m 20 maart
De laatste tijd kan je je zinnen niet verzetten, maar niet getreurd! 22 maart is er het
symposium over corona, zeker kijken dus!!!

RAM 21 maart t/m 20 april
Je mist het uitgaansleven zo hard. Ga een jeneverwandeling maken met je
vrienden! Je zal zien dat dit bijna even leuk is.

STIER 21 april t/m 21 mei
Je voelt je volledig op je gemak met jezelf en met de dingen die je doet. Anderen
merken dit en het werkt aanstekelijk op degene naast je.

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni
Je lijkt niet in staat te zijn om vandaag maar iets te bereiken. Laat dit je niet te ver
achteruitzetten. Wanneer je kalm doorwerkt zul je weer succesvol worden!

KREEFT 22 juni t/m 23 juli
Er komt een nieuwe geliefde in je leven en je bent stapelverliefd . Zorg ervoor dat
deze persoon niks verandert aan hoe je bent als persoon!

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
Je hebt het de laatste tijd heel druk, waardoor je soms je vrienden uit het oog
verliest. Stuur hen nog eens om het te vragen hoe het met hen gaat!

MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Je kunt niet ophouden met het denken aan onbereikbare dromen. Neem geen
risico's die kunnen resulteren in het kwijtraken van dat wat je al bereikt hebt.

Seksstandje
Snow Angel
Doordat de lockdown voor velen onder jullie
heeft gezorgd voor een eentonig seksleven,
stellen we jullie graag deze Snow Angel
Challenge voor. Probeer dit standje in
verschillende tempo’s en kom zo te weten hoe
fragiel uw mannelijk lidmaat is.

Sponsor van de maand
Meditech, dé Belgische speler in apotheek automatisatie.
Meditech is de enige Belgische speler die zich wereldwijd
toespitst op apotheek automatisatie. Als hightech spin-off
van een apotheekinrichter met 75 jaar ervaring, kan het
bedrijf beroep doen op de reeds verworven knowhow.
Deze kennis wordt gebruikt voor het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen op maat van de apotheker. Onze
producten geven niet alleen gemoedsrust, maar geven
ook de ruimte om terug te focussen op de adviserende rol
van een apotheker.

Roddelbox
Stein gaat eerder Viagra nodig hebben dan dat hij het vaccin gaat krijgen
Britt van 2e bach kan mij wel krijgen
Jari is weer vollenbak aan het drinken, ladies be prepared
Heb al meer stress gehad door het invullen van mijn ISP dan voor alle examens samen
van de bachelor. Focking keuzevakken en focking IER
Wie in hemelsnaam is Calvin? Someone explain! Als hij echt zo knap is als er gezegd
wordt mag hij zeker eens langskomen xxxx
Wie tf is calvin
Ik wil wel eens een date met die jade, ze verdient iemand zoveel beter als die mensen
van het praesidium xoxo
Heeft pozzi nog steeds niet door dat de eerstejaartjes niet geïnteresseerd zijn in
hem???
Waarom zijn er strevers in 1ste Bach? Ik voel me dom
Elien, we love you, beste schachtentemmer ooit
Wie tf laat de schadebubbel de sekstips geven? Ze hebben zelfs meer pandapunten
dan Arthur (veel te veel dus xx)
Er gebeurt niks spannend, want het we kunnen niet samen zuipen
Knoors maakt met Stef haar naam als Cougar helemaal waar
Siebe ga naar de kapper! Ge ziet er niet uit
Domien houdt de naam van vice-praeses hoog, blijkbaar is hij ook een fantastische
mister-minute
Bloeit er iets mooi tussen Janne en Stein!? De verliefde blikken naar elkaar tijdens de
online PV spreken boekdelen
Niet enkel de honing van Winnie The Pooh kan Janne bekoren, ook zijn worst valt
duidelijk in de smaak
Emmely negeert alle jongens die contact met haar opnemen, is ze een pot?

Brently knijp die billen al maar toe voor Stein #VP-Fak
Als Emmely nog een jaar praesidium kon doen, dan zou ze gegarandeerd VP fak zijn.
Stein staat al chaud voor zijn volgende vlam
Janne, vuile racist!!!!!! Wat is er mis met Hollanders?
Emmely reageert sowieso al niet op de boys, maar als ge een Hollander zijt, dan maakt
ge niet eens kans op een match
Wajoooo, die Jade is een lekker ding, die verdient echt een praesidiumboy
De Waalse ex van Lauren gaat naar een evenement van ons komen. Ik heb voor
minder gevochten jarne
Emmely en Janne zijn gestopt met studeren, tegenwoordig focussen ze zich op het
verleiden van assistent Arno om hun puntjes te halen
Bernd valt op geiten (B.)
Anke voltanke @domien?
weet er iemand wie da de hoofdrolspelers zijn in het "waargebeurd" verhaal over
farma "de onzichtbare breker" op wattpad (https://www.wattpad.com/1027619962de-onzichtbare-breker)
Sebbi is een vieze cheater xxxxxxx
Heb toch een traantje moeten wegpinken toen ik erachter kwam dat de quote 'Als ik
kapot van het leven ben is het voor u dinsdag' al een jaar geleden is
Wie is die Calvin nu? in welk jaar zit hij momenteel
Jarne stuurt met meerdere eerstejaars, maar het gaat niet zo vlot... 2 sturen zelfs niet
terug

