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Woordje van Cultuur 
  

Heyy liefjes, 

 

Ondertussen zitten we al in het midden van de examens en breekt 

de laatste week bijna aan! De laatste loodjes wegen het zwaarst, 

maar jullie geraken er wel door!! Hopelijk zijn de examens al wat 

goed verlopen bij iedereen en zo niet, dat inschrijvingsgeld wordt 

betaald voor augustus erbij he xx. Hier is de laatste versie van het F 

magazine van het academiejaartje. Volgend jaar neemt onze 

geliefde Michiel Vanhaeren het over als VP Cultuur met een 

topteam aan zijn zij. Dit is dan ook een allerlaatste afscheid van ons 

huidig team van Genetics naar jullie toe. We hebben ons enorm 

geamuseerd om jullie wat leesvoer te geven, hopelijk hebben jullie 

ervan genoten om het te lezen. We gaan het hier niet te lang 

houden en jullie laten doorbladeren door de roddeltjes en andere 

rubriekjes. Veel plezier en nog heel veel succes met de laatste 

loodjes. Virtuele kaarsjes zijn al aan het branden. 

 

Heel veel liefde xxx 

Team Cultuur out 



Woordje van de praeses 
Liefste Farmaceutjes, 

 

Het jaar loopt op zijn einde en zo jammer genoeg ook het jaar van ‘Genetics’. We 

kunnen toch wel zeggen dat het een speciaal jaar was, een jaar dat heel anders was 

dan andere jaren. Maar anders hoeft niet persé slecht te zijn. Zo ben ik ervan overtuigd 

dat iedereen dingen heeft geleerd dat ze in normale tijden nooit geleerd zouden 

hebben en mensen hebben leren appreciëren die we anders nooit op zo’n manier 

hadden leren kennen. 

 

Ondanks deze situatie, heeft Farmaceutica toch heel wat kunnen verwezenlijken, 

waar we trots op kunnen zijn.  Zo was er in het begin van het jaar de zomerbar waar 

we toch van de zomerse beats en smaakjes hebben kunnen genieten, een nieuwe 

site en misschien wel het hoogtepunt van het jaar, ons prachtig symposium waar de 

coronatop van België op aanwezig was. Een dikke merci aan jullie, dat jullie een jaar 

geleden ons deze kans hebben gegeven. 

 

Ik ga niet zeggen, noch beweren dat ik hoop dat jullie het jaar van jullie leven hadden, 

maar ik hoop oprecht dat jullie het beste eruit hebben gehaald. En hoop nog meer 

dat onze prachtige kring daar een rolletje in heeft kunnen spelen. Zowel op onderwijs- 

als studentikoos vlak. 

 

Verder rest mij niets meer dan jullie nogmaals te bedanken voor deze once in a lifetime 

opportunity. Een dikke merci aan mijn praesidium- en FO-leden, zonder wie dit 

allemaal nooit mogelijk was geweest. Ik wens jullie nog heel veel succes met de  

examens! Hou nog even vol. We zijn bijna op het einde van deze moeilijke periode en 

als het gedaan is, maak er dan nog een onvergetelijk studentenleven van, want het 

is oprecht de mooiste tijd van uw leven.  

Genetics out. 

 

Vol trots, 

 

Bernd Geebelen  

 

Praeses 2020-2021 

 



Gossip Girl 
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of pharma’s elite.  

"Don't Let People Tell You Who You Are. You Tell Them." Or GG tells you.. 

 

According to EOTBDD: Glen was with Janne, then decided to go all the way with Demi, 

then went all the way with Janne, so maybe soon Demi again?  

Domien went nuts on the cluedo wine walk event, his hangover was so big he had to 

lay in bed for 2 days 

The farma-quiz this semester was again a big hit, but can someone tell Pete the Pelican 

to keep his mouth shut *KRAAA* 

Jari and Ellen like to share some kisses, but Max and Ellen do too… Poor Ellen, she can’t 

decide who is better between the 2 men 

Flexing with an expired ID-card against the police, twice in one week… Of course, 

Arthur is the only one that can be proud of this  

The corona crisis is almost over (hopefully), and so are some love stories made in this 

crisis: Stef      Elien 

Christophe and a McFlurry is another burning love story, he tried to make someone in 

the FB-chat of McDo jealous but didn’t get a respons anymore. RIP McFlurry 

 

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): Arthur Giroulle (after all the farma-awards he won, this 

GG-award was the only award that was missing) 

 → slide into his DM’s on insta: @giroulle_arthur 

HOTTIE OF THE MONTH (girl): Charlotte Van den Berk  

→ slide into her DM’s on insta: @charlotte_vandenberk 

 

And who am I? That's one secret I'll never tell! 

You know you love me  

xoxo GG 



Brain trainers 
Woordzoeker 

 

Sudoku 

 

 

 



Hoeveel vierkanten tel je? 

 

 

 

Wat moet er op de plaats van het vraagteken staan? 

 



Koken op kot 
Mexicaans: Wraps met gehakt, paprika, bonen en mais met lekker veel kaas en 

knoflooksaus 

Nodig voor 1 persoon, 2 wraps: 2 wraps – 150gr gehakt – 1/2 groene paprika – 2 

eetlepels mais – 2 eetlepels bruine bonen – 1/2 zakje fajita-kruiden – knoflooksaus – 

flink wat jonge strooikaas 

Je bakt het gehakt en voegt daar de gesneden paprika, mais en bonen aan toe. Laat 

dit twee minuutjes pruttelen. Voeg vervolgens de kruiden toe en bak het een beetje 

aan. Als het te droog is, voeg je wat water toe, maar het moet zeker niet te nat zijn. 

Vul de wraps en strooi er lekker veel kaas over. Serveren met knoflooksaus. Je kan er 

ook altijd nog een lekkere guacamole bijmaken oh en on the side natuuuurlijk 

Desperados <3. 

 



Roddelbox  

 

Jarne, ge moet met uw poten van Barbara Pas afblijven x 

 

Lauren je bent mijn favoriete rossie D: 

 

Arthur 4 mister farma 

 

Of dit semester opnieuw een ramp wordt? Misschien... 

 

Nieuw Praesidium, oud Praesidium maakt allemaal niet uit, de interpraesidium relaties 

zijn tijdens de kiesweken goed onderhouden 

 

#magikookismuilen 

 

#velebakkenwerdengezet 

 

Als ge dacht dat Arthur altijd wist wat te zeggen, zet Barbara Pas er eens voor 

 

Bernd is on fire (zegt hij zelf). Girls, ga naar hem toe nu hij heet staat x 

 

Arthur dacht dat het gesprek met Van Gils het meest opwindende ging zijn van de 

avond, maar toen deed Pas haar jasje voor hem uit 

 

De enige plaats die kouder is dan de Zuidpool is de andere kant van Arthur zijn bed 

 

Hediye is mijn Twitter crush ookal heb ik geen Twitter 

 

Smash or pass Tim? 

 

Britt van 2e Bach kan mij ook wel krijgen ze xd 

 

AMC to the moon, go gorillazzzz 

 

Chinees speelt graag spelletjes op de kinderboerderij 

 

Nu Cleo weer helemaal single is, zin om eens te minglen met een knappe farmaceut 

die van aanpakken weet? 

 

Nieuw drankspel: drink een slok iedere keer als iemand met de voornaam Karolien, 

Gitte of Astrid een vraag stelt in BBC 

 

Arthur heeft al 1 jongen gehad 

 



Arthur zijn nieuwe openingszin: "heb een halfuur gezet op mijn bed te maken, ik duur 

kwart zo lang x" 

 

Not gonna lie, calvin looks kinda cute xp 

 

NV & SW hebben samen vleermuizen gegeten en zijn superverspreiders 

 

Conner Rousseau had duidelijk de mosterd bij team BR gehaald voor de locatie van 

zijn 1 mei toespraak 

 

Het is dringend tijd dat onze zatte Chinees eens zindelijk wordt 

 

Arthur past de flirtcursus van Janne toe op Barbara Pas. Maakt hij de overstap van 

KVHV naar V-B?? 

 

Pjoew wie is die nieuwe jongen met zijn krulletjes #2e Bach 

 

Met Elias van 2de bach wil ik wel eens op wandel gaan xx 

 

Die Hediye van 2de bach kan me wel krijgen, hit me up 

 

Iedereen zijn naam die begint met Karolien en einigt op Umans moet minder vragen 

stellen in BBC 

 

Jarne heeft niet meer genoeg aan Lauren en spuit tegenwoordig ook zichzelf vol 

 

Gelijkenis tussen Arthur en LOKO? Veel geld, geen succes en een tintje van schurft 

Arthur compenseert bij Barbara voor wat hij in zijn eigen kamer niet krijgt 

 

Nu de Quaestor weer helemaal single is, date?? 

 


