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Woordje van Cultuur
Beste farmaceuten,
Het nieuwe academiejaar is gestart en dat betekent dus ook een gloednieuw
team cultuur dat voor u klaar staat voor alle leuke culturele activiteiten en het
ooh zo fijne om te lezen F-magazine die we allemaal wel eens stiekem tijdens
de les lezen want geef toe twee uur les is echtttt te lang om stil te zitten en te
luisteren. Hierbij willen we ook nog de scriptoren van het afgelopen
academiejaar Julie en Lauren bedanken voor al hun harde werk; de Fmagazines waren super en we kunnen alleen maar hopen dat we dit kunnen
evenaren!
De start van het nieuwe jaar betekent jammer genoeg ook weer achter de
schoolbanken kruipen, maar niet getreurd het betekent ook het wederzien
van je vrienden en de start van al die toffe fuifjes. Aangezien de lessen nog
maar pas begonnen zijn, mogen we ons toch nog iets meer laten gaan en
kunnen we het al eens maken om een les of twee te skippen (of alle
ochtendlessen hé Siebe ;)). Team cultuur organiseert natuurlijk maar al te
graag heel wat leuke evenementen voor al onze farmaciestudentjes
waaronder een unieke quiz, een prachtige cultuurreis, een scheve kaas-en
wijnavond en een onvergetelijke talentenavond. Daarbij schrijven we
natuurlijk ook nog af en toe eens een F-magazine zodat jullie weer op de
hoogte zijn van alles wat er omgaat in de faculteit en zeker ook helemaal
mee zijn met alle sappige roddels.
Om jullie toch een idee te geven wie team cultuur is en je kan spotten op alle
Farmaceutica evenementen stellen we ons kort even voor.
Links op de foto zie je Elien. Een vriendelijk meisje, maar volgens haar VP
geniet ze ervan om hem en de rest van het praesidium te pesten bij iedere
kans die ze krijgt. (sorryyy Siebe, xxx Elien)
Verder staat Mariline rechts op de foto. Zoals je duidelijk kan zien: een heel
mooi meisje, maar vooraleer je je kans kan wagen bij haar zal je toch voorbij
onze geliefde praeses Arthur moeten geraken (maar hij bijt niet hoor).
Als laatste hebben we in het midden van de foto de huidige VP cultuur,
Siebe. Op het eerste zicht misschien een droge kerel, maar niets is minder
waar! Deze charmante West-Vlaming is een echte gentleman (behalve als hij
Elien weer aan het pesten is). Hij zal er alles aandoen om alle culturele
evenementen in goede banen te leiden, samen met zijn twee vrouwelijke
helpers natuurlijk ;). Heb je een vraag voor deze VP of wil je gewoon eens een
tof gesprek met hem voeren dan kan je hem altijd herkennen aan zijn stijlvolle
joggings.

Ten slotte willen we zeker nog een dikke shout-out doen naar Lauren, zij was
één van de scriptoren van vorig jaar, maar kon/wou nog geen afscheid
nemen van het F-magazine. Dit klonk natuurlijk als muziek in onze oren en we
willen haar bedanken voor alle hulp, tips en moeite! You rock!!
Nu je een idee hebt wie we zijn, mag je ons altijd aanspreken of contacteren
met al je cultuur gerelateerde vragen!!
We hopen dat we jullie kunnen bekoren met alle evenementen die gepland
staan dit jaar want om eerlijk te zijn is er niemand anders om ons te
vervangen haha.

Met veel liefde
Team Cultuur

Woordje van de Praeses
Liefste Farmaceutjes
De eerste weken van het academiejaar zijn reeds gepasseerd en om jullie van alles
op de hoogte te houden presenteren wij jullie het eerste F-magazine van “Argon”!
We hebben het jaar alvast goed ingezet met een uitgebreide onthaaldag, een
onvergetelijke fakavond, een receptie met een recordaantal flessen cava en een
fenomenale TD.
In de komende weken staan er zowel voor de sportievelingen en de leergierigen, als
voor de mensen die Leuven nog eens willen verkennen in de nacht, tal van
activiteiten klaar waarbij jullie het beste van jullie zelf kunnen bovenhalen.
Wij wensen jullie namens “Farmaceutica” alvast een fantastisch jaar toe, waarin al
jullie wensen mogen uitkomen; jullie kunnen genieten van het mooie Leuven; jullie,
samen met jullie vrienden, herinneringen mogen maken.
Het belooft een onvergetelijk jaar te worden waarin jullie te maken zullen krijgen met
euforische momenten, uitdagingen en tegenslagen. Geniet daarom van iedere dag
want je weet nooit wat de toekomst met zich mee zal brengen!

Labo et Bibo

Arthur Giroulle
Praeses 2019 – 2020

Onderwijs
De eerste weken van het academiejaar zijn alweer achter de rug met boordevol
activiteiten zoals de Lift-Off TD, verschillende fakavonden, de schachtenverkoop,
looptrainingen,… Maar vergeet niet dat naast deze leuke evenementen ook gedacht
moet worden aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ons Facultair Overlegorgaan
bestaat uit het bestuur en het onderwijsteam van Farmaceutica. Samen zorgen we
ervoor dat de studenten van onze faculteit zo goed mogelijk vertegenwoordigd
worden, zowel op facultair als op universitair niveau.
Op facultair niveau zal onze focus dit jaar liggen op de hervorming van onze
bacheloropleiding. Dit is een belangrijk topic waar we als FO veel inspraak in hebben,
dus hopen we op een talrijke aanwezigheid op onze open onderwijsvergaderingen.
Hier kan je je mening kwijt over wat je goed/slecht vindt aan de opleiding en geef je
ons de mogelijkheid om een accurater beeld te verkrijgen over wat onze studenten
nu écht willen zien veranderen. Op die manier kunnen we iedereen zo goed mogelijk
vertegenwoordigen. Ook kan je altijd je mening geven via mail gericht naar
onderwijs@farmaceutica.be
Op universitair niveau zullen we regelmatig samenzitten met de FO’s van andere
faculteiten op de studentenraad van de KU Leuven om adviezen te geven over
beslissingen die genomen moeten worden op universitair niveau, denk maar aan
inschrijvingsgelden, het examenreglement en nog veel meer. We doen dit zoals altijd
met het belang van de farmaciestudent in ons achterhoofd.
We hopen er samen met onze jaarverantwoordelijken een productief en fijn jaar van
te maken!
- Onderwijs Joël & Andries -

Gossip Girl
A new year, new people and of course new gossip! Yes guys, did you miss me?
Because I’m back in town, ready to get to the bottom of all your little secrets! I won’t
keep you waiting any longer, let’s read that gossip.
10. A new year also means new members in our beloved Praesidium and they’re
also still getting to know each other... Elien and Andries, care to explain what’s going
on?
9. Max on the other hand is taking care of the schachten very well. Or maybe just of
1 particular girl, called Ella. How many times did you get on already? Once, twice,
three times? More? Max, where did you sleep last night?
8. Robbe, it came to my attention that you are into the françaises of your year? Just
kidding, there is only one : Julie. Will this be a one time thing or do you have some
explaining to do?
7. Apparently, people get very drunk at a cantus. Apparently not everyone can still
ride a bike or see all the obstacles anymore. Ellen, did you do this to your poor nose?
6. ‘Omg! You are so lucky to have such a handsome praeses!’ Axelle, I’d say, take
your chance and go get him
5. The last edition of last year, I made an explicit shoutout to Cleo! Well, I’m gonna
do it again, but right now! Could you please learn me how to puke on pants so
elegantly?
4. Tim surely is the charmer, only a few weeks around and Axelle already fell for his
seduction skills.
3. Lauren took a quick trip to Brussels, but still came to party here (and right she was!).
She puked so badly at the first fak that she decided she really had to come back to
Leuven! I get it girl, where else could throwing up be this much fun?
2. Dries has always been the most welcoming guy of all of us. Although, I think he
took it too literally by coming too close (or was it just close enough?) to Amelie.
1. Our first place goes to Domien! He impressed the entire cantus by doing een atje
van ne liter voor de sfeer! Well done!

What a wonderful few first weeks
I can’t wait till the next round of gossip

And who am I?
That’s a secret I’ll never tell
You know you love me
Xoxo Gossip Girl

Schachtenweekend
Ja, ja de schachtjes zijn hier! Een terugblik op het eerstejaarsweekend.
Daar stond ik dan, kersverse student aan de KULeuven, farmaceutische wetenschappen. Ik kende
helemaal niemand die mijn richting ging doen, dus toen ik een evenement zag op Facebook voor een
schachtenweekend kon ik natuurlijk geen nee zeggen. (Al moest ik eerst even de betekenis van
“schacht” googlen.) Vrienden al voor ik de aula zelfs binnenstap? Hell yeah. Ik schreef mij in en telde de
dagen af tot het eindelijk zo ver zou zijn.
De dag zelf ging ik letterlijk dood van de stress. Zouden mensen mij wel mogen? Zou ik passen binnen
de groep? Ik kwam aan als een van de eersten (awkward ) maar het praesidium verwelkomde mij met
open armen. Mijn stress smolt als sneeuw voor de zon toen de rest aankwam en we wat begonnen te
praten. Bij de kennismakingsactiviteiten, zoals never have I ever, drie rotte eieren met een
geïmproviseerde bal, etc. werden de eerste vriendschappen al gesmeed. Na het middageten hadden
we wat vrije tijd en heb ik voor de eerste keer in mijn leven beer pong gespeeld. ’s Avonds was er een
quiz, waar wij veel, misschien zelfs te veel, hebben bijgeleerd over het praesidium, onze richting en
natuurlijk ook Farmaceutica. Hierna was er een dik feestje, met pintjes en sangria à volonté, waar men
ook rijkelijk gebruik van maakte. Ideaal om te ontspannen na al het socializen!
De dag nadien vervloekte menig schacht zichzelf, want we werden om tien uur wakker gemaakt voor
een beetje ochtendgymnastiek. Na het ontbijt stonden allerlei spelletjes op het plan, in de vorm van
een wedstrijd. Om ter eerst een appel met choco eten zonder handen (hands down de beste twee
minuten van mijn leven), lettertjes zoeken in een bak met bloem, ondersteboven een glaasje atten, een
gedichtje schrijven voor onze geliefde schachtentemmers… Ge zijt pas écht vrienden als ge elkaar
gezien hebt met bloem aan uw bakkes en choco op uw wimpers, vind ik persoonlijk.
De cantus, die plaatsvond na het verrukkelijke avondeten, was toch wel voor de meesten het
hoogtepunt van het hele weekend. Met onze spiksplinternieuwe codex, die niet lang meer zo
maagdelijk zou blijven, in de hand
leerden we de regels kennen.
Toedrinken was de perfecte manier
om aan nieuwe maten te zeggen hoe
hard we ze appreciëren (en voor
enkelen ook om kapot scheef te
gaan). We brulden het kringlied en
nog vele andere klassiekers mee. Het
leukste was de vrije versies, en bij elke
vrije versie van een schacht moesten
onze temmers, Sebastiaan en Bernd,
een atje doen. Hierna was er nog is
feest. Kortom, een avond om niet te
vergeten!
Ik kan zeggen dat ik met een gerust
hart en met vele nieuwe vrienden ben
begonnen aan de opleiding.
Geweldig was dat, om bekende
gezichten in de aula te zien! Ook wil ik
even een shout-out doen naar het
kookteam. Je kon de liefde in elk
gerecht proeven, en dat appreciëren
we ongelofelijk hard!

Schachtenverkoop
Gisteren was het schachtenverkoop.
Als voorbereiding op de doop.
We stonden klaar om kwart na 7.
Voor de laatste groep nog 3 uur beven.
Alle schachten mooi verkleed.
Dat verminderde al veel leed.
Groep 1 begon met letter koeken.
Na de 7 sprong moest dries het wc opzoeken.
Het eindigde met een afgezogen banaan en 6 schachten zonder kleren aan.
Door Bram Korbmacher
De verkoop was een noodzakelijk iets
dus vertrok ik, verkleed als baby met de fiets.
We kregen een nummer en gingen naar buiten,
iedereen stond daar met benen als natte beschuiten.
Het duurde zolang tot de opdrachten,
maar toen mochten we vertrekken, naar het podium, met onze medeschachten.
Uiteindelijk viel het allemaal wel mee
en waren we die avond allemaal tevree.
Door Ann-Céline Clabout
Als baby op de fiets in Leuven zo begon mijn verkoop. Een nummer op mijn hand en
de stress was er al. We stonden daar met zijn alle te wachten en te hopen. "Wat
zullen wij moeten doen? Wordt ik wel verkocht ?" Nog een vraag en ik zuip me
kapot. En daar stond ik dan met een licht in mijn gezicht, aan het wachten op een
bod. Het leek wel minuten te duren voordat er iemand zijn hand omhoog stak.
Door Julie Delepine
Dinsdag 8 oktober was het schachtenverkoop en ik heb mij toen laten verkopen.
Daar stonden we dan met zen allen, verkleed als baby voor de Maxim'o. Staartjes in
onze haren, tut is onze mond en pamper aan onze kont. In groepjes kwamen wij
schachten op het podium om ons te showen aan de kopers. Opdrachten werden
uitgevoerd en geld werd geboden. De kopers zijn nu een paar schachtjes rijker, en
wij zijn nieuwe vriendjes rijker. Nu nog een weekje afwachten wat ze voor ons in
petto hebben... Ben benieuwd!
Door Caro Cools

Gisterenavond was het schachtenverkoop, hierdoor sta ik al helemaal warm voor
den doop :)) Met een pamper en bavet aan waren wij allemaal klaar om te gaan.
Iedereen kreeg een vage opdracht en heeft deze super goed volbracht. Terwijl dat
wij in het licht stonden te beven, dronken er sommigen nog eens rustig een pintje of
zeven. Alhoewel ik voor een paar weken ff gene choco meer kan zien, was de sfeer
gisterenavond toch wel een dikke tien op tien.
Door Charlotte Possemiers
Er waren eens vele vele schachtjes die zich verheugde om verkocht te worden. Het
was te doen in het sprookjes land Leuven en in het sprookjescafe Maxim’O. Al die
verklede schachtjes stonden al vroeg aan te schuiven in hun mooiste baby kledij. De
meeste schachtjes nog met kleine oogjes door de adje voor de sfeerstejaarscantus,.
Maar iedereen zag er prachtig uit, als ze 18 jaar jonger zouden zijn… Bij het
binnengaan van het sprookjescafe werden we direct in groepen verdeeld. Ik
hoopte dat het nummer gelijk stond aan de gratis pinten die ge kreeg. Maar dit
bleek niet waar te zijn. Jammer genoeg was mijn groepje het laaste groepje, en
toen ik hoorde dat de straffen steeds erger werden kreeg ik steeds minder zin om
verkocht te worden. Na het lange wachten en vele verkochte schachtjes verder
waren wij aan de beurt. De laatste groep, de laatste opdracht, de laatste centjes,
en de laatste 7-sprongen. Toen stonden we daar met de 6 boys van farma, met de 6
boys van schachten weekend. En toen, ja toen, DE KLEREN UIT! Om ter geilste nog
wel. Hoewel ik al wel een beetje geil stond door het schoon vrouwen volk dat er liep
moest ik toch wel wat moeite doen. Maar ja, …. 2 min later en ik had geen kleren
meer aan. En daarna mocht er geboden worden. En hub se daar ging ik dan, weg
vrijheid, weg uitslaap dagen en weg geld. En wat er toen gebeurden is weer een
ander verhaal…
Door Jur Geenen

Seksstandje
Reverse cowgirl:
De amazonehouding, ook bekend als rijden of reverse
cowgirl, is een sekspositie waarbij de penetrerende
partner op de rug ligt en de ontvangende partner op
diegene zit, diegene als het ware berijdt als een
vrouwelijke ruiter ofwel amazone.

Vriendenboekje
Naam: Kobe Kerkhofs

Geboortedatum: 30 september 1998

Functie: Vice-praeses

Bijnaam: vieze

Wie zou je wel eens willen doen: K.B.

Stiekeme praesidium-crush: Arthur, en niet eens zo stiekem

Favoriete farma-evenement: echt letterlijk ieder evenement is leuk

Grootste blunder ooit: dat ik mijn haartjes niet eerder bros geschoren heb

Levensmotto: ik drink nooooit meer (iedere ochtend nadat ik me
toch weer heb laten vangen)

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: de jenever op mijn
eerstejaarsweekend, for sure

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje doorgeven: 1 ijsblok voor heel het praesidium
zou wel een coole challenge zijn

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Rumba/Maxim’o

- Het Nieuwsblad

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: ijsblok, politika & jenever

Mijn verborgen talent: sad dat ik hier zo lang op moet
nadenken…

Guilty pleasure: lekker vloggen op een avondje
uit (Koka-family!!)

Mijn favoriete plaats in Leuven: Rumba

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn?: 20, het kan echt niet beter dan dit
worden

Dit vind ik heb moeilijkste vak: organische 2

Dit vak heb ik het meeste geskipt: instrumentele analyse

Horrorscoop
WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Je merkt dat de lessen ietswat te gemakkelijk zijn voor jou. Wil je jezelf eens echt
testen? Kom naar de Quiz van Farmaceutica! Begin al maar eens te denken aan
een quiznaam ;)

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Af en toe verveel je je een beetje. Maar niet gevreesd, in de werkgroep van cultuur
is er nog plaats. Neem maar contact op met team Cultuur en kijk hoe je hen kan
helpen.

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
De laatste weken waren vrij hectisch, maar vergeet niet af en toe stil te staan. Dit zijn
namelijk de beste jaren van je leven, maar gun jezelf ook wat rust. En let een beetje
op veiligheid in de labo’s want zo kan het ineens snel gedaan zijn.

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
De volgende examens zijn daar nog lang niet, kom zeker eens langs op de volgende
TD van Farmaceutica!! Er zal uiteraard weer een KAAS promo zijn.

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Het praesidium heeft het heel druk en dus ook veel stress, dus je mag altijd wel eens
een massage aanbieden! Ze kunnen dat altijd wel gebruiken!

VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Het nieuwe academiejaar is gestart, maar je voelt je nog alleen in de aula. Wie weet
leer je wel nieuwe vrienden voor het leven kennen bij het doorgeven van ijsblokjes
op farma-evenementen (en lessen)!

RAM 21 maart t/m 20 april
Komende maand kan echt fenomenaal ofwel echt dramatisch worden. Leer de
juiste lessen uit afgelopen maand en hoop op een goede uitkomst! In de liefde zal je
hetzelfde mogen verwachten: wie weet vind je de liefde van je leven ofwel loop je
een blauwtje!

STIER 21 april t/m 21 mei
Je hebt al goed genoten van het begin van het academiejaar, lekker veel
gecantust en gefeest. Maar vergeet ook niet je schoolwerk goed bij te houden!!
Farmaceutische wetenschappen is zeker niet te onderschatten.

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni
Je hebt twijfels of het dit jaar wel zal lukken, je kan best raad vragen bij je ouders.
Want de appel valt waarschijnlijk niet zo ver van de boom. Doe steeds je best, maar
stress ook niet te veel: ontspanning blijft belangrijk!

KREEFT 22 juni t/m 23 juli
Iemand in je directe omgeving heeft het wat moeilijk met de studie of thuis. Maar
hij/zij is te trots om hulp te vragen. Het is dus jouw taak om hem/haar te laten weten
dat je er voor hem/haar bent.

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
In de laatste weken heb je af en toe eens te diep in het glas gekeken. Doe zo door!
Maar ken wel je grenzen!! Anders ben je nummer vier van farma die dit jaar heeft
mogen meerijden met de ambulance.

MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Nu het academiejaar opnieuw gestart is merk je dat de kilo's er weer aan vliegen.
Misschien is het eens tijd om wat meer te sporten? Kom daarom zeker eens kijken bij
looptrainingen van Farmaceutica.

Roddelbox
Wout moet leren luisteren naar het praesidium en zijn waterkes opdrinken
Han heeft 3 meter piet
Kiest Arthur voor Mariline of Axelle (schacht)
Eileen en Perro waren elkaars karreke aan het berijden in de nacht, if you know what
I mean
Joël, Margot en Robbe in de ziekenhuiswaggie op één week tijd, goed begin van het
academiejaar
<3 Argon en vooral praeses Arthur
Schachtenweekend was lit
Joël kan niet zo goed in zijn bed blijven liggen
Adtje veu de sfeer
J.L. (a.k.a. Harry Potter) letterlijk en figuurlijk het karreke in op EJW
Andries en Elien, hoe lang nog tot de bak?
Stoffel zijn thesis loopt uit de hand #geendata #witteleos
Onze geliefde praeses wordt meteen bemind door schachtje Axelle hihi
Ratnoe heeft gisteren 100 euro op gedaan
Jip is eindelijk van de pad!!
Siebe sneaky bitch
Jonas slaapt echt overal
Marge kan weer iets van haar bucketlist schrappen: gratis overnachting op GHB
inclusief ontbijt
Ratnoe 1 heeft een nieuwe kandidaat gevonden om op te leiden tot ratnoe 2. #hij
heet ook Robbe
Seppe doet 7 sprong op zijn sokken en trainingsbroek voor 10 uur op de td
TWP zijn de kerels
Ella slaapt meer bij Max dan in haar eigen bed
Celeste is veruit de meest beminde schacht
Het wordt een vruchtbaar jaar voor TWP!

Schachten, pls zwijg volgende cantus xxxxx boze temmer
Heb via een bron vernomen dat er een groep is genaamd ‘de 3 musketiers’. Ladies
opletten voor deze kerels x
Deegje voelt zich bedrogen door Amelie en Dries… ;)
Ratnoe 2 kan niet zuipen
Perro fixt een rosse om op te crossen
Watafak, Ik heb betere dingen te doen
Sep zorgt goed voor zijn maatjes op de cantus
Domien zijn vrije versies zoals altijd mooi on point
Veel vrije versies van de schachten, het wordt dus een zwaar jaar voor de temmers
Tim nuchter tegenkomen is echt heel zeldzaam
Het zijn goede schachtjes dit jaar
IJsblokjes is niet hetzelfde als muilen
Heb gehoord wout heeft een threesome met iemand hier gehad
Heb via een bron vernomen dat er een groep is genaamd ‘de 3 musketiers’. Ladies
opletten voor deze kerels x
Dit jaar al veel karrekes gereden door farma
Schacht Julie geeft een betere reputatie aan alle walen
Skireis wordt litty
Ik ben fan van Jo zijn gewaagde nieuwe look
RIP kobe’s haar #kaalevice
Janne is voor eens en voor altijd VPwiet

Schacht van de maand
Hoihoi, ik ben Axelle Van Der Stricht en ik heb de eer om de eerste
schacht van de week/maand te mogen zijn.
Het is allemaal begonnen bij het schachtenweekend, dit is echt
een aanrader voor eerstejaars die nieuwe vrienden willen maken
en al samen willen feesten met de vereniging. Het is echter niet zo
verstandig om je pijlen de eerste avond op de Praeses te richten
en luidkeels te roepen hoe knap je hem wel niet vindt.
Mij werd verteld dat je van de eerste weken moet genieten
omdat je dan nog niet veel te doen hebt. Dit advies heb ik zelf
opgevolgd en ik was effectief elke avond wel te vinden in één of
andere bar met één of ander drankje.
Dus ook was ik van de partij op de openingscantus van
Farmaceutica. Hier liet ik mij iets te hard gaan en daardoor kwam
ik zonder mijn geld, gsm, codex, fiets en sleutels op mijn kot aan.
Ik kijk dus zeker en vast uit naar al de evenementen die nog
moeten komen, zoals de verkoop samen met al de andere
schachtjes!
Dikke kus, Axelle x

De dag van Bernd
8 oktober:

7u30 Wekker gaat af, dagske labo dus moet me
goed voorbereiden erop aka draai me 10
minuten om.
7u50 word veel te laat wakker ripppp, snel
omkleden, fiets op en de Mount Everest op, ten
minste zo voelt gasthuistberg aan lol.
Ondertussen toch ook de tijd kunnen nemen om
nog eens te bedenken hoe goed de
eerstejaarscantus van de dag ervoor was en hoe
trots ik wel niet ben op die schachtjes dat ze dat
weer uitstekend hebben gedaan.

8u30 inleidingsles formulering en bereiding goed opletten want het kan allemaal
terugkomen op het examen… dus ofc waren mijn notities weer iets te scharig dan
zou mogen woeps

10u smijt de boekentas het lokkertje en ja dat moogt ge vrij letterlijk nemen hihi. Jasje
aan and ready to goooo. Zoals alle labo’s is het eigenlijk een samenwerking met ine
en de pieter, want we weten allemaal van evenveel af.

12u30 Pauzeeeee eindelijk, lekker soepke naar binnen spelen, goei glaasje water en
dan kunnen we weer even verder. Ondertussen hebben domien en ik ons ook zitten
verdiepen in het culturele lied van den Asselman lol

13u30 pauze voorbij, jasje weer aan en start. Die suppo’s vullen en hopen dat ze op
iets trekken. De praeses helpt ons door de middag met zijn ervaring in het vak en zijn
humor aka mij pesten. Info over het examen krijgen en weg zijn we.

17u45 Ik kom aan op kot, heb 3 kwartierkes voor te douche, dingen voor verkoop te
regelen en we moeten al weer weg.

18u30 Ik heb een date hihi… mopje ik ga met Arthur naar o’tacos voor een
bodemke te leggen voor de avond. En het was een goed bodemke ze

19u We komen aan bij de maxim’o, even alles gereedzetten, de oohhh zo schattige
schachtjes een nummertje geven en we kunnen beginnen!! De verkoop was episch,
ik heb versiertricks gezien waar sommige alleen maar van kunnen dromen, mijn
kennis van de elementen is bijgeschaafd en heb zelf samen met mijn kopersgroepje
een 10 tal prachtige schachtjes kunnen kopen hihi

22u30 Verkoop is gedaan, alle schachtjes hebben hun soulmates gevonden en de
vriendschappen kunnen gesmeed worden op een weer fantastische fakavond!!

2u30 We zullen maar eens naar huis gaan. Zeer tevereden van de avond ging ik mijn
fiets halen en keerde ik naar kotje.

3u Na wat ijs op de knie te hebben gelegd, want het waren toch wel zware dagen,
kunnen we het licht uit doen en naar dromenland gaan

Bernd out xoxo

Cantusliedjes 101
Loch Lomon (p538)
1.
By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,
Where the sun shines bright on Loch Lomon’
Where me and my true love were ever wont to be
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomon’.
Chorus:
Oh you’ll take the high road,
and I’ll take the low road,
And I’ll be in Scotland before you,
But me and my true love will never meet again,
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomon’.
2.
I mind where we parted in yon shady glen,
On the steep, steep side of Ben Lomon’
Where in deep purple hue,
the Highland hills we view
And the moon coming out in the gloaming.
3.
The wee birdies sing and the wild flowers spring
And in sunshine the waters are sleeping;
But the broken heart will ken
no second spring again,
And the world does not know
how we are greating.
Dit melancholisch lied gaat hoogstwaarschijnlijk over de Jacobite Rebellion
(1745) in Schotland als lied van een overlevende veteraan die zijn gevallen
kameraad herdenkt. Inhoudelijk vertelt het lied over een vrijwilliger en een
echte soldaat van deze rebellie. De vrijwilliger kon aanspraak maken op
clementie en kon via de 'high road' weer terug wandelen naar Edinburgh,
terwijl de gewone soldaat zonder pardon werd geëxecuteerd bij desertie.
Een somber lied en thema, dat ook treurig gezongen hoort te worden op een
cantus. Vandaar dat dit lied in het stille derde deel hoort, en niet in één van
de luidere delen
Dixi

Save the date

