F-Magazine
Editie 3
Scriptors: Michiel, Axelle, Frauke en Merel

Woordje van de praeses
Liefste Farmaceuten, Na een onvergetelijke lesvrije week en ongetwijfeld
goede examenresultaten is Farmaceutica weer op volle toeren aan het draaien.
Met een epische TD en enkele fakavonden achter de rug kijken we halsreikend
uit naar de quiz, enkele gezellige cantussen en uiteraard het galabal. Voor zij
die het nog kunnen herinneren kon men in het verleden kiezen voor een all-in
formule op de galabals van onze kring.

Wegens omstandigheden hebben we dit jaar van dat concept moeten
afstappen, maar net zoals bepaalde tradities er zijn om te waarborgen, zijn er
ook tradities om mee te breken. Ondanks dat hoop ik dat jullie er ontzettend
veel zin in hebben en ik jullie allemaal mag verwelkomen in de knapste
kostuums en mooiste kleedjes.

Het beloven nog geweldige weken te worden, met nadien een Paasvakantie
om wat bij te slapen of te studeren. Daarop volgen uiteraard de kiesweken,
waarna het praesidium Serotonine haar troon zal moeten afstaan aan onze
opvolgers. Desondanks dat zullen het praesidium en ik er voor proberen
zorgen dat jullie de naam Serotonine voor altijd zullen onthouden en het
mogelijks een klein plaatsje in jullie hart kan bemachtigen. Geniet ervan, nu
het semester nog jong is!

Het beste,
Sebastiaan Praeses

2021-2022

Gossip Girl
Hello boys and girls. This semester has already got off to a promising start. For
most the adventures started on a ski trip, others caught up with the gossip a
week later. In short, I am many stories richer about your filthy lives.

Let's start mildly and enter the semester on a positive note.
First, there are a few people we should congratulate. Bob and Demi,
congratulations. As well Tim and Laura, finally made their relationship official.
It's your honor to show those other people in pharma how you don't cheat.
This one is old news, but certainly worth mentioning to everyone. Stef, you shit
in your sleep from drunkenness. It's not clean to sleep in those same sheets for
the rest of the week. Did Drieke know this when you kissed her? Ew.
The shafts were also on a ski trip. They showed that strongly, because this time
too, towels were needed to absorb their moisture for the praesidium boys.
What's up with that Jill? Do you want Brentley now or not? Whose feet do you
still play with? All I know for sure is that she needs to stay away from fire. Last
time she failed, and she lost an eyebrow.
Michiel and Maureen started the semester strong together. They experienced
a honeymoon on the ski trip, which for Maureen, according to a very reliable
source, was very physical. Yet Michiel remains a man of surprises, because not
shortly afterwards he took a few wild missteps. The two seem perfect for each
other, as Maureen seems to live with it. Maureen, I know you call him your
bitch, please keep telling him that for a long long time. ;)
It is worth mentioning that Sarah also had a great time on and after the ski trip.
She can go to her buddy Stef for a meaningless kiss. With as much experience
as Stef, you have a good teacher there. I heard that Merel’s friend was tequila,
and that Sarah makes a promising duo with beer.

Axelle got to know a new friend during the holidays, Jonas. Rumor has it that
the two are still in close contact. Does this boy have a real chance Axelle?
Merel I must admit that you are smart to choose your boys outside of pharma.
This way we won't notice how many kisses you give and to whom. Yet I'm still
aware of what you're doing. These days you clearly have a type; long, brown
hair and all their names start with an M?
Last week the wonders were not over yet, because both Janne and Cleo were
smoking and dancing to techno in ‘t Gewelf. Credits to Cleo who went up all
the stairs on her crutches.
Cleo's crutches story? Day 2; she was standing still on the ski slope and a child
bumps into her. She still has a long recovery to go. As well as in terms of love.
Sebbi and Cleo, just go for it now or quit whatever you are doing. You guys
gonna get hurt very bad like this.
Someone else also fell off the mountain after the après-ski, Pozzi. As a
pharmacist, you know that the combination of alcohol and pills doesn't work,
right? I'm glad you're still alive. I'm glad you're still alive and able to chase the
girls. You also eagerly contribute to the alcohol supply within the
pharmaceutical student population.

Max, the most recent single, enjoys the single life to the fullest. It's not even
been a week with Caro and is already crawling on a shaft.
We can't blame you for this either. Your best friend, Simon, also knows a thing
or two about screwing shafts. Perhaps a reflection of your friendship?

Let's stick to this gossip for now. Remember, I'm watching you both in and out
of pharma.
And who am I?
That's a secret I'll never tell!
You know you love me, xoxo gossip girl

Seksstandje
X-Factor

Het semester is weer begonnen en voor de saaie muisjes onder ons, geven we
deze keer een twist aan die oh zo passionele missionaris. Zoals mijn kleine
zusje zei: ‘ geef het een kans’.

Hoe: Hij komt bij je naar binnen, net als bij de missionaris positie. Vervolgens
draait hij zijn borst en benen van jouw lichaam vandaan. Terwijl hij in je blijft,
vorm je dus samen een X, als je het van bovenaf zou bekijken.

Effect: Je voelt de bewegingen van zijn lichaam beter.

Bonus: Gebruik deze unieke hoek om tegelijkertijd zijn rug, billen of benen te
masseren.

Horoscoop
STIER 21 april t/m 21 mei
Deze maand gaat het om relaties opbouwen, netwerken is het toverwoord. Je zult om je
carrière goed te laten verlopen de juiste contacten moeten leggen, dus bezoek de juiste
beursen, congressen etc. Het kan zijn dat je van baan wisselt deze maand. Jouw
werkomgeving lijkt instabiel. In de privé-sfeer wordt op een heel bijzondere manier een
beroep op jou gedaan. Het kan zijn dat je partner of iemand uit je directe omgeving jouw
hulp inroept en even niet meer alleen verder kan. Zorg dat je alles uit je handen laat vallen
om op het juiste moment op de juiste plek te zijn.

TWEELING 22 mei t/m 21 juni
Voor jou is huis en haard de laatste tijd erg belangrijk geweest, maar deze maand zal je
carrière meer en meer je aandacht trekken. Je zult heen en weer geslingerd worden. Zoek
een goed evenwicht tussen de energie die je besteed aan je werk en je geliefden. In de
liefde zul je een hoogtepunt bereiken deze maand. Romantische ontmoetingen kunnen
gemakkelijk leiden tot diepgaande relaties. Durf gerust de diepte in te gaan, ook al heb je
iemand nog maar net leren kennen. Je openheid en gevoel voor harmonie zullen ervoor
zorgen dat je mensen uitkiest die bij jou passen.

KREEFT 22 juli t/m 23 juli
Je zult je gezondheid deze maand scherp in de gaten moeten houden. Emotionele
problemen of stress kunnen je gemakkelijk ziek maken. Een gezonde geest in een gezond
lichaam, beiden hebben een wisselwerking op elkaar. Neem daarom meer rust dan
gebruikelijk, je energieniveau is ver beneden peil deze maand. Neem de signalen van je
lichaam serieus. Je bent echter sociaal in een zeer actieve fase terechtgekomen, kijk dus uit
voor het uitgaansleven. Maak het niet te laat. Ook aan het begin van de avond kun je leuke
mensen ontmoeten. Plan eens een afspraak in de middag.

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
Dit wordt een maand met tegenstellingen. Aan de ene kant ben je sterk geneigd je eigen
weg te gaan en uit te stippelen, maar aan de andere kant voel je de onzekerheid. Ook
wordt jouw vuur sterk aangewakkerd deze maand terwijl je aan de andere kant heel veel
tegenwind kunt verwachten. Het devies voor deze maand is dan ook om zeker je eigen weg
te gaan en de dingen naar jouw hand te zetten. Maar verwacht niet te snel resultaat, wees
geduldig. De resultaten komen wel, daarvoor is jouw vuurtje veel te sterk aanwezig, maar
ze komen trager dan verwacht.

MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Je kunt deze maand weer naar buiten komen. De tijd die je voor jezelf hebt genomen heeft
je goed gedaan en nu ben je klaar om de wereld in te gaan. Je durft je vernieuwde "ik" aan
de buitenwereld te tonen en je wordt enthousiast ontvangen. Dat heeft uiteraard weer een
positief effect op jou en zo ontstaat er een opwaartse spiraal. Je kunt genieten van de vaste
grond die je onder je voeten voelt en de sensatie die dat geeft in je lichaam. Je voelt je goed
en je wilt flirten met de wereld. Voor jou breekt echt een hele fijne periode aan.

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Jij hebt de afgelopen tijd een aantal keuzes gemaakt in je leven en de uitwerkingen van deze
keuzes worden nu voelbaar voor jou. Je krijgt een nieuwe plaats in de maatschappij maar
ook in de relatie. Dat zal wel even wennen zijn voor je. Zorg dat je trouw blijft aan je eigen
keuzes en principes. Laat je niet door ongeloof en onbegrip van de mensen om je heen uit
het veld slaan. Dit zijn jouw keuzes geweest en het is jouw leven. Alleen jij weet hoe jij
gelukkig kunt worden en alleen jij kunt ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gaat
gebeuren.

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Deze maand ga jij je min of meer gedwongen bezighouden met mediteren, yoga en
dergelijke verlichte zaken. Dit heeft waarschijnlijk altijd al je interesse, maar deze maand
komt het dusdanig op je pad dat je er wel extra aandacht aan moet besteden. Je relatie kan
onder vuur komen te liggen. Zorg dat je extra tijd vrij kunt maken om de rimpels glad te
strijken. Is je relatie de moeite waard dan komen jullie hier verrijkt uit. Je wilt een goede
relatie en dit is jouw kans om daarvoor te zorgen. Neem geen genoegen met een
oppervlakkige relatie, zorg voor vuur, passie en emotie in jouw liefdesleven.

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Het wordt voor jou eens tijd om alle lang gekoesterde illusies de deur uit te werken. Dat is
moeilijk, toegegeven, maar het resultaat mag er zijn. Illusies zijn niet te realiseren, je moet
er dus vanaf om eindelijk echt gelukkig te worden. Vervang je illusies door dromen. Dromen
die je om kunt zetten in realistische plannen. Ga vervolgens aan de slag om je nieuwe
toekomstplannen te realiseren. Het is tijd om in jouw leven een andere koers te gaan
varen, een koers op weg naar het uiteindelijke doel in jouw leven. Begin er meteen mee!

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
Jij trekt graag de aandacht van andere mensen met nieuwe en spannende dingen. Immers jij
kunt nooit genoeg ogen op je gericht hebben, het kan altijd meer. Als de dagen weer langer
worden, krijg je meer energie en zul wat extra aandacht voor jou en je plannen goed kunnen
gebruiken. Je begint deze maand ook weer echt zin te krijgen in contacten leggen en
mensen motiveren om jouw plannen uit te voeren. Maar je hoeft er eigenlijk niet veel
moeite voor te doen, met jouw persoonlijkheid zul jij altijd in het middelpunt van de
belangstelling staan.
WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Je stuit soms onverwachts op tegenstand, maar over het geheel is het toch een uitstekende
periode voor de liefde. Jij voelt je krachtig en geniet volop van het flirten. De aandacht van
de anderen doet je goed. En over aandacht hoef jij deze maand echt niet te klagen. Je was
de laatste tijd wat introverter dan anders, maar het avontuur lokt je weer en jouw drang om
vooruit te kijken borrelt weer op. Op alle fronten ben je bezig met nieuwe ideeÃ«n. Geen
wonder ook dat niet iedereen jou bij kan houden en dat sommigen wat tegengas geven.
VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Je zit lekker in je vel deze maand. Je weet wat je wilt en bent aan het plannen hoe je jouw
doelen in het leven kunt bereiken. Je bent opzoek naar datgene wat echt bijdraagt aan jouw
levensvreugde. Je zult je de komende tijd dan ook op andere dingen in het leven gaat
focussen. Was je bijvoorbeeld eerst carrière gericht dan gaat opeens je gezinsleven een
grotere rol spelen of juist andersom. Ook heb je het gevoel dat je jouw geliefden een beetje
hebt verwaarloosd de afgelopen tijd. Hoogste tijd dus om deze mensen wat extra aandacht
te geven.

RAM 21 maart t/m 20 april
Deze maand begint waarschijnlijk met een financiële meevaller. Het kan zijn dat je partner
de meevaller heeft, maar ook dan profiteer jij hiervan mee. In de loop van de maand kun je
echter ook een paar heftige dingen meemaken op het gebied van je eigen gezin of je
ouderlijk gezin. Bovendien kunnen dingen die thuis niet helemaal lekker lopen nu opeens
aan het licht komen en dit is jouw kans om deze zaken aan te pakken. In de liefde ben je
een echte thuiszitter. Jij zit gezellig op de bank met je geliefde en gaat voor verdieping van
jullie emotionele band.

Vriendenboekje
Naam: Tim Paumen
Geboortedatum: 17/02/2001
Functie: Sport
Bijnaam: Zoersel = Tom/Thomas –
Leuven = Toem

Wie zou je wel eens willen doen? Simon
zen dikke ma
Stiekeme praesidium-crush: Sebbi of
Arthur, ik kan niet kiezen
Aan wie zou je wel eens een ijsblokje
doorgeven? Aan die khaleesi in game of
thrones met die haar draken zo

Favoriete farma evenement: farma skireis
Favoriete drankje: wel gwn fan van een simpel stellake int zonneke, heb ook
wel een cola zero verslaving
Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: Kdurf me wel eens te
mispakken met vodka
Mijn geld geef ik het liefst uit aan: takeaway.com
Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: ben het vergeten

Grootste blunder: in middelbaar eens examenpagina vergeten invullen en
daarna gwn brutaal beginnen wenen in de klas
Levensmotto: GAAAAAAST
Mijn openingszin: Ik heb morgen een kater en nu zoek ik nog een poes

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: euuuum, you know how we do it
(ice cube) of give and tak (netsky) of gwn ietske in de social club
Mijn verborgen talent: zeggen dat ik niet rook
Guilty pleasure: mayonaise of gesmolten kaas

Mijn favoriete plaats in leuven: Onze-lievevrouwstraat 60
Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn en waarom? Kweni, 20-21 fzo,
lijkt me wel leuk
Op welke beroemdheid lijk je volgens sommigen het meeste? Jerommeke

Dit vind ik het moeilijkste vak: Medicinale
Dit vak heb ik het meeste geskipt: data-analyse

Dag van Janne
Vrijdag 11 maart 2022

6u30

Wekker gaat af. Vroeg uit de veren voor
een nieuwe dag stage in het ZOL in Genk.
Gelukkig schijnt het zonnetje!

7u30 Na een frisse douche, goed ontbijt en een
dikke knuffel van Filou (hond) vertrekken
met de auto naar Genk.
8u15 Aangekomen in de ziekenhuisapotheek:
vandaag staat magistrale op de planning!
Een ganse dag helpen met magistrale
bereidingen en eventueel ook al aan mijn
project werken, let’s go!!
10u45Eerste pauze van de dag is een feit: een goeie koffie en stralende zon op
de snoet, meer moet dat niet zijn ☺
12u45 Middagpauze nemen met de andere stagiairs. Na een half uurtje pauze
terug beginnen aan mijn project. Nog even en dan weekend!
17u15 Vertrekken met de auto naar Leuven voor het galabal van Scientica.
18u15Aangekomen op kot, snel opfrissen en opmaken want eerst afspraak om
18u30: op resto met mijn lieftallige praesidiummensjes <3
18u45Oepsss misschien iets te laat aangekomen in de Agora (nee niet de bib),
maar was gelukkig niet de laatste.
19: 15 Nadat iedereen is aangekomen kunnen we eindelijk eten bestellen
(drank hadden we gelukkig al). De sfeer zit goed en iedereen ziet er super
fancy uit voor het galabal van Scientica. Na een lange periode van corona
en een stageweek, is een galabal meer dan welkom!
23:00 Een paar glazen wijn en een lange wandeling op hakken verder, eindelijk
aangekomen bij de Hoorn. Even een emotioneel momentje omdat ons
lustrumgalabal daar ook normaal ging doorgaan 

1:00 Oké mijn hakken beginnen nu wel echt pijn te doen, maar gelukkig komen
Sarah en co op het goede idee om op blote voeten te dansen (not). Kort
daarna is er mooie scherpe hak in mijn voet geplant. Deze avond ga ik niet
snel vergeten.
4:00 Oohhhh de lichten gaan aan en het feest is afgelopen . Tijd om naar huis
te waggelen met degene die nog overblijven.
4:30 Hmm misschien toch nog even Ali Baba en muur bezoeken, de verleiding
is te groot. Nadat Stef van de trap is gevallen, we een paar bekenden zijn
tegengekomen en na een goede maaltijd, is het tijd om naar kot te gaan.
5:00 Amai, eindelijk m’n bedje in! Wat een vermoeiende maar leuke dag! Het
galabal was zeer geslaagd en is zeker voor herhaling vatbaar. Op nog
meer van deze avonden!

INTERVIEW
De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat het farmaceutische landschap de
laatste decennia een metamorfose heeft ondergaan. De rol van biotech
bedrijven wordt alsmaar groter en culmineerde onder andere in het grote
succesverhaal van het Pfizer/Biontech vaccin. Omdat wij als redactie van het Fmagazine graag de actualiteit van de farmaindustrie in kaart brengen praten
wij vandaag met Lukas Stevens. Meneer Stevens studeerde eind jaren negentig
af als apotheker aan de KU Leuven en is rechtstreeks overgaan naar het
uitbouwen van een carrière in de steeds groeiende Biotech sector.
“Dag Meneer Stevens, zou u het zien zitten om uw carrièrepad gedeeltelijk toe
te lichten?”
Uiteraard, nadat ik eindelijk mijn studie (mits het nodige jaar vertraging) had
afgerond was ik nog steeds niet honderd procent overtuigd welke kant ik nu
precies uit wou gaan. Als pas afgestuurde kan je soms vergeten hoe breed de
farmaceutische wereld in werkelijkheid is. Heel toevallig ben ik toen in een
middelgrote biotech startup terecht gekomen waar ik momenteel nog steeds
te werk gesteld ben. Ik heb altijd het idee gehad dat als men medicijnen blijft
zoeken in het rijk van de small molecules men slechts een klein deel van de
mogelijkheden bekijkt en het is dit geloof geweest wat mijn carrière zoveel
voldoening heeft gegeven gezien de explosie van de biotech industrie.
“U praat zelf al over de explosie van de
biotech industrie, hoe heeft u dit zelf
ervaren?”
Zoals je zelf waarschijnlijk zelf al door
hebt gekregen bestaat er momenteel op
het gebied van research een complex
ecosysteem waarbij zowel universiteiten,
biotech bedrijven en de klassieke big
farma betrokken zijn. Dit neemt meestal de vorm aan van partnerships tussen
de biotech bedrijven en de big farma, vaak is dit ook noodzakelijk om
desbetreffende partnerships aan te gaan omwille van financiële redenen. Het
besef van dit ecosysteem is bij mij redelijk snel gekomen nadat ik aan mijn

carrière begon omdat ik ben binnen gekomen in een bedrijf waar druk
vergaderd werd met verschillende klassieke farmaceutische bedrijven om een
nieuw biologisch geneesmiddel op de markt te krijgen. Daarnaast vond ik dat
de pandemie ook een enorme bijdrage heeft geleverd hieraan aangezien door
het succes van Moderna en het Pfizer/Biontech vaccin termen zoals mRNA
algemeen bekend zijn geworden bij de bevolking. Ik heb natuurlijk geen glazen
bol maar ik zou wel denken dat het aandeel van biotech in de bredere
farmaceutische wereld de komende jaren nog zal vergroten.
“Ik wil u alvast bedanken om uw visie te willen delen over de biotech industrie
maar om af te sluiten zou ik graag aan u willen vragen welk OPO u de meeste
kopzorgen heeft bezorgd tijdens uw studentenjaren?”
Eigenlijk zou ik nu een oplijsting dienen te geven van alle opleidingsonderdelen
chemie die ik doorheen die prachtige jaren in Leuven heb moeten trotseren.
Maar als ik toch iets specifieker zou moeten zijn denk ik dat het toch wel de
Organische Chemie is geweest die mij het meeste moeite heeft gekost. Ik heb
het gevoel dat om organische chemie te begrijpen het echt nodig is om een
bepaald denkpatroon aan te leren en dat denkpatroon viel niet op tijd te
kweken als je slechts enkele weken voor de examens eraan begint!

Sponsor van de maand
As a leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value
added services in audit, accounting, tax, consulting, and financial advisory
services. In Belgium, Deloitte has more than 5000 employees in 10 locations
across the country, serving national and international companies, from small
and middle-sized enterprises, to public sector and non-profit organizations.

Do you want to work for a simply irresistible organization? Well, we’re one of
the largest professional services firms in the world, with all of the
opportunities for development and progression this brings. Even more than
this, we’re a firm of problem solvers.

We think boldly, are entrepreneurial, and make decisions based on the
difference we’ll make for clients, colleagues, and the wider community. What
unites us is our Purpose: to connect people and to connect with people, in
order to make a positive, enduring impact that matters.

Roddelbox
skivakantie liiiiiiit
Schacht Emilie misschien is rustig aan doen bij de praesidium jongens

E best een deeltje waardigheid overhouden he
Maureentje <3 Michiel (i love these two cuties !! )
Laura ik was wel wakker toen Tim op ons appartement sliep :( (ja ik heb
alles gehoord)
Wat is er gebeurd tussen Elias en Florine???
Waarschijnlijk kent iedereen het verhaaltje al maar voor degene die het
nog niet weten en benieuwd zijn: neen Simon heeft zijn hand niet
gebroken door stoer te vechten met een bende op de Oude, Simon was
te ongeduldig en sloeg zijn vuist volop tegen een ijzeren/stalen machine
vanboven naast de wc’s in de Alegria... Arme Simon!!
Shotjes tijdens de TD waren lekker (mss iets te lekker)
Het schijtverhaal is overdreven!

Niemand is zo toegewijd aan feesten als Cleo, om al naar de TD te
komen OP KRUKKEN is echt al een applausje waard, maar met die
krukken op de grond liggen spauwen is echt nog een groter applaus
waard, echt petje af, ik zou het zelf niet kunnen/doen
Eerst mocht niemand weten wie de geheime schacht van S. was maar
nu stonden ze gewoon te muilen in het midden van de Rumba tijdens de
TD... Of misschien willen ze dat iedereen het weet
Iedereen weet nu wie de schacht van simon is
Simon neemt zijn functie als schachtentemmer precies iets te letterlijk

M. precies nog in luuuve met A.?
Skikamergirls best girlsss ♡︎
Michiel please wordt cantor! Het is op uw lijf - of eerder codex geschreven
S. en C. zijn we al official, jullie zijn veel te cute samen!
Merel is de perfecte persoon om u tequila shots aan te smeren; all day,
every day
S. en M. leuke nacht gehad na de fak? xx
M kan zich precies niet beslissen tussen S. en M., misschien eens tijd
om een keuze te maken?
Respect voor C. Echte farmagirls gaan feesten met gescheurde
kruisbanden en een maagzweer <3
M dumpt K zodra het te serieus wordt, en staan dan plots samen op een
voordrink? Als dat maar goed komt.
De schachten veranderen echt in jongensverslinders zodra ze
praesidiumboys zien
E.V. de nieuwe farmatras?
M. legt starttest receptuur beter zat af dan nuchter
Max 2 uur dutje doen en uitkateren op de wc? Inzet en aanwezigheid bij
receptuurkunde: 10/10
Axelle heeft goeie tijden gehad met DIE Jonas
That moment when je zo veel vragen stelt in de les, dat de prof je
aanspreekt met je voornaam. Altijd leuk om te horen op de opname: "ja
Tom?"
Wtf is die situationship tussen jill en brently

M misschien eens tijd om een keuze te maken voor welk meisje je
effectief wilt gaan
Janne + arthur+ karmelietjes?? Das prijsss
C. weer vrij om af te karren???
Arthur s. ben jij op dreef? Mag ik ook eens op je rijden ? ;)
Géraldine echt farma girl in wording
S. Schacht , soa ? Chlamydia?
M. Schacht, muilen met S , fuck you to the top
Weeral een slachtoffer van A haar fameuze black-outs.. RIP A.
Oei oei Janne, je flirt skils aan het verliezen?
Arthur ook goed op dreef na paus
Wat een verrassing was het om Brently en Jil uit haar kot gebouw te zien
komen. Beide met een grote glimlach op hun gezicht, ze hebben zich
moeten amuseren.
S. kan zich beter focussen op al zijn schachten dan enkel degene die
seks willen
M beter oppassen voor alle SOA’s dat M allemaal kan doorgeven…
Hoe Julie D. het toch wel erg gezellig heeft met SIMON
Temmer had het wel heel gezellig op toilet met schacht
M naait C., C. haar hart gebroken schande
Ella D en Simon?
Claire-Marie haar dromen komen uit nu de praeses weer beschikbaar is
Sebbi sebbi sebbi why oh why laat ge zoiets door uw vingers glippen?
Sebbi, wanneer krijgen we uw vat? #sem1

M., ben je niet bang voor soa’s ? Chlamydia loop je makkelijk opnieuw
S. gepoept of gepijpt op wc? Hoeveel bakken ga je beginnen betalen?
E. wel heel goe loko aan het gaan. Do friends matters for you?
De jongens van farma zijn echt de grootste hoeren.
S. en C., samen er een punt achterzetten maar damn die aantrekking
tussen jullie
K. nieuwe farmatras?
S. nummer 5?
S. nummer 5!!
Kato van LBK is men nieuwe crush!
Ben ik de enige die verbaasd was van de driehoeksverhouding tussen
Pozzy, Stef en Janne?
Stef gescheten in zijn bed. Erna de rest van de week er ook lekker
verder in geslapen….
Schachtjes hangen weer overal aan en rond de boys… waar is dat
zelfrespect?
Zusje stinkt
Is elias ons allemaal Corona aan het geven??
Sebastiaan en Cleo = mama en papa van farmaceutica <3
Sorry pozzi, heb op uw bed gecummed
En pozzi, meerdere keren trouwens
Wordt Brently aan het lijntje gehouden?
Jill en Brently??????
Niet zo lief he Axelle, voor de beste vriend van Michiel gaan...
S. afgewezen door L.?????

Goude raad: denk 2 keer na voor je Stef mee naar je kot neemt,
misschien hangen je lakens de volgende dag vol met kak en/of pis
S. en C. wanneer wordt het officieel? anders mag C hier ook wel is haar
best doen
Pozzi en stef vechten voor Janne, maar heeft Janne iets te verbergen?
Funcaps is lit
Avond 1 en Max was al buiten de club gezet
Wie heeft er eigenlijk niet in zijn bed gezeken?
C. is op skivakantie wel meerdere keren door haar knie gegaan
#ifyouknowwhatImean

AGENDA

22 maart: Farmaceutica Quiz @VHI
23 maart: Ontgroeningscantus @Waaiberg
24 maart: Piratenfak @Alegria
30 maart: TD
1 april: Galabal

