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Scriptors
Liefste farmaceutjes,

Het is ondertussen weer enkele maanden geleden sinds onze laatste editie
van het F-magazine. Dus waarom nog langer wachten om jullie onder te
dompelen in de sappigste roddels van de maand, wat entertainment te geven
om jullie mee bezig te houden tijdens de les, want na meer dan een uur (of
vijf minuten) kan de stem van een prof wel eens vervelend worden.
Daarnaast is het hoog tijd om onze praesidiumleden wat beter te leren
kennen met een blik achter de schermen en nog véél meer!
Maar vooraleer jullie nieuwsgierig doorbladeren, willen we nog een kleine
shout-out geven naar onze geliefde scriptors Charlotte en Judith waarvan we
jammer genoeg afscheid moeten nemen. Maar geen zorgen, de F-magazine
is in goede handen beland.
Wij kunnen jullie alvast al verzekeren dat het academiejaar met een knal is
ingezet. Zo te zien belooft het er ook alleen nog maar beter op te worden. Wij
zullen jullie in deze maandelijkse edities van ons magazine onder andere
herinneren aan de fantastische farma-evenementen van de voorbije maand
en jullie opwarmen voor de evenementen die je beter maar snel in je agenda
schrijft. We zullen jullie vooral ook doen terugdenken aan de momentjes dat
één of meerdere van jullie de deugniet heeft uitgehangen. Ontsnappen doet
niemand! Nee nee, wees niet misleid! Onze gloednieuwe schachtjes zijn
zeker niet allemaal zo onschuldig als ze lijken! Klem jullie dus al maar vast,
en sla snel de pagina om, want hier volgt een pittige eerste editie van ons
magazine! Veel leesplezier!

xxx Jullie scriptors
Julie Linclau en Lauren Olbrechts

Praeses dixit
Liefste Farmaceutjes,
Liefste vriendjes,

Van harte welkom in dit eerste F-Magazine van Panax!
Wij zijn alvast goed gestart met onze grootste
openingscantus ooit, een welkomstdag uitgebreider en met
meer gadgets dan ooit en een openingsreceptie met meer
flessen cava dan ooit!
Wij blijven dromen en blijven ze ook najagen, hetgeen we
jullie ook toewensen!
Geniet van dit magazine, geschreven door onze top
scriptoren samen met ons schitterende praesidium.
Geniet van het prachtige Leuven en zijn Oude Markt;
Geniet van die cursussen van onze gezellige cursusdienst en
Geniet zeker en vast van al die waardevolle momenten met
jullie (nieuwe) vrienden!
Dames en heren, jongens en meisjes,
Leef elke dag alsof het je laatste is en laat dit jaar de kers op
de taart worden!

Labo et Bibo
Pieter-Paul
Praeses 2018-2019

Onderwijs
Zoals ieder jaar brengt de start van het academiejaar een hele drukke periode
met zich mee, vol met TD’s, fakavonden, cantussen en andere evenementen.
Maar ook op onderwijskundig vlak zitten de faculteit “farmaceutische
wetenschappen” en de KUL niet stil. Vanuit de faculteit zal de hervorming
van de bacheloropleiding dit jaar een belangrijk punt worden. Het facultair
overlegorgaan (Farmaceutica), heeft hier een belangrijke inspraak in.
Daarom vragen wij aan alle studenten om eventuele opmerkingen over de
bacheloropleiding aan te kaarten bij de geplande openonderwijsvergaderingen of via een mailtje naar onderwijs@farmaceutica.be!
Daarnaast is onze faculteit ook van plan om meer en meer te gaan
‘internationaliseren’. Dit om meer erasmus-studenten te kunnen ontvangen,
maar ook om meer studenten te kans te geven om naar het buitenland te
gaan.
Op niveau van de KULeuven staan er ook enkele veranderingen te gebeuren.
Zo wordt er gedacht aan de invoering van een “Freshers-week” en aan een
opleidingsonderdeel “duurzaamheid”. De Freshers-week is bedoeld als een
soort introductieweek op de universiteit, die zou bestaan uit drie onderdelen,
namelijk: het sociale, het culturele en het informatieve onderdeel. Het nieuwe
opleidingsonderdeel “duurzaamheid” wordt een KUL breed OPO, met de
bedoeling om dit als keuzevak aan te bieden. De precieze invulling van het
OPO dient nog bepaald te worden, maar misschien zal hier deels een vrije
facultaire invulling aan gegeven worden, zodat het vak voor alle studenten
relevant zou kunnen zijn.
-Onderwijs Silke & Arthur-

Gossip Girl
Surprise Surprise pharmacists.
With our previous Gossip Girl retiring, the torch has officially been passed on. I
wanted to give Kelly a big shout out for all her years of listening in on the juicy stories
of our naughty students. It must have been difficult with all those baddies in town.
Unfortunately, she had to make way for the rising youth. If you think you’re safe
because some new bee took over, you couldn’t have been more wrong. Who knows,
I might be behind you, watching you spill your dirtiest secrets to one of your best
friends. And oh, will I laugh behind your back, because chances are high one day
you’ll see your name written on these pages. Don’t even try to fool yourself by
thinking your secrets won’t be revealed, I can assure you they will. I’ve got eyes and
ears everywhere and they’ve told me you’ve already been bad at the very beginning
of this semester…
10. During the heat wave last summer, two students decided to heat it up some
more. Heleen D en Pieterjan V caught giving each other some big smooches.
Apparently, flames have kept on burning between those two. Congrats to PJ and
Heleen!
9. The great drinker Margot S. is no more. These days, it’s hard keeping track on
how many times she passed out before midnight or was wandering on the oude
markt without any awareness of time and space.
8. Boys can drink tons of beer? Point proven wrong by our dearest schachten Max
V., Max K., Tony T. and Jo N., caught throwing up during and after the cantus.
Luckily for them, girls can’t drink either. Caro V, Merel J, care to explain your puking
experiences?
7. Schacht Sam has her mind set on an older guy. Christiaan was clearly her quarry
at the Break-ouTD. Leaving for the toilets for a whole ten minutes, only holding
hands and giving little kisses?
Who are you trying to convince?
6. New year, fresh meat? Not for Thiebaud J. He seems having a hard time deciding
between Hannah C. and Amber D. Who’s it gonna be?
5. Tour de farma, first party of the year and things already went Delphine N.’s way.
Caught with Rob V. in seven oaks, everyone is wondering what happened later that
night.
4. Break-ouTD was an eventful night with a lot of memories. Although, Amber D.
seems to have an issue remembering everything that happened. Maybe for the
best. After all, peeing in a bucket isn’t that classy, is it?

3. Sebastiaan C. single and ready to mingle. While making his list of conquests
longer by jumping on targets Eileen V. and Hannah C., he’s also going back and
forth to his ex. Come on guy, what’s the real deal?
2. Christophe D. experiencing some wild nights. Claiming Carline D. just stayed
over to sleep, other people are wondering which part of the story he won’t tell.
1. First impressions are everything, aren’t they? Apparently, Merel J. made quite an
entrance.
Surely Robbe, Lukas and Seppe will approve. Kissing one, waking up next to the
other, getting dirty with the third. Will this girl cause trouble between them TWP boys
or are they willing to share?
And this only at the start of the semester? Well done pharmacists, I’m already
looking forward to the next bunch of dirty gossip.
And who am I?
That’s a secret I’ll never tell.
You know you love me,
XOXO Gossip Girl

Events
De eerste weken van het nieuwe jaar betekent ook een nieuwe lading schachten!
Zij zetten deze weken hun eerste stappen in het Leuvense studentenleven en voor
velen heeft dit al enkele onvergetelijke momenten opgeleverd. Onze temmers
Christophe en Jana namen hen al met liefde onder hun vleugels. Maar wat vinden
onze schachten van dit nieuwe leventje?

Schachtenweekend
Naar
Dode universiteit gaan is, voor de meesten onder ons, toch best een grote sprong in een
onbekende wereld. Inschrijven voor de kennismakingsdagen leek me dan ook een logische eerste
stap. Hoe moeilijk kan zo'n startweekend zijn?
Het start-uur nadert en ineens ben ik er toch zo zeker niet meer van... Wat als ik daar moederziel
alleen sta? Wat als de medestudenten tegenvallen en niemand iets zegt? Wat als praesidium
verschrikkelijke mensen blijken te zijn? En ga zo maar door.
Het leven behoort aan de durvers, dus borst vooruit en alle twijfels opzij. Gepakt en gezakt vertrek ik
naar het Leuvense station. 5 minuten sta ik daar misschien wat onwennig, daarna wordt het me direct
duidelijk dat dit een geweldige ervaring wordt. Mijn zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon (ook
letterlijk want wat hebben wij een stralende 3 dagen gehad).
De trein brengt ons naar Herentals en de sfeer zit er direct goed in. Ik leer in een mum van tijd
tientallen mensen kennen. Hoe dacht ik me hier ooit zielig alleen te voelen? Eénmaal aangekomen
beginnen we met kennismakingsspelletjes en voor ik het weet is er 's avonds de quiz. Geen gewone
quiz natuurlijk, eentje met hilarische opdrachten. Na de quiz volgde een feestje. Voor mij persoonlijk
was het jaar al heel goed ingezet. De tijd vliegt vooruit. De tweede dag begint rustig, op de
ochtendgymnastiek na dan, en wat later op de dag wordt er nog een groot spel gespeeld. Het voelt
alsof ik iedereen al jaren ken. Mijn enthousiasme mocht ik later die avond eruit gooien op de cantus.
Die eerste (mini-)cantus die zal me altijd bij blijven. Voor mij mogen er zeker meer komen. Die avond
beslis ik voor mezelf: deze mensen worden mijn vrienden en mijn codex wordt mijn bijbel de komende
jaren.
De bus brengt ons op vrijdag veel te snel terug naar Leuven en ik blijf verbijsterd achter. Stond ik hier
echt nog maar 48 uur geleden volledig onwetend en onzeker? Ik ga naar huis met een triomfantelijk
gevoel. Eerste jaar bachelor Farmaceutische Wetenschappen, een jaar op kot... Zeker weten dat ik
er klaar voor ben. Leuven here I come!
Noot: het mag duidelijk zijn dat het een geweldige drie-daagse was waar banden voor de rest van
mijn leven gesmeed werden. Ik wil graag het kookteam nog even in de bloemetjes zetten. We hebben
geweldig lekker gegeten, na 3 weken kotleven besef ik nu maar al te goed dat zelf koken geen
evidentie is.
-Emma Cauwenberghs-

Schachtenverkoop
Donderdagavond was het tijd voor de voordoopopdracht: de
schachtenverkoop! Verkleed als maffia of echte gangsters trokken we naar
Maxim’o om ons daar te laten verkopen. In groepjes van 5 tot 6 werden we
naar voren geroepen, waar de kopers konden bieden op elk van de
schachten. De prijs begon vanaf 5 euro, maar die ging vaak snel de hoogte
in, tot wel 100 euro! Wanneer de schacht gewild was door meerdere kopers
volgde er een viersprong. Toen iedereen verkocht was, kwam er nog een
kleine opdracht waarvan de winnaar een fles cava won. Enkele opdrachten
waren bijvoorbeeld slagroom van het gezicht van de koper likken, zoveel
mogelijk marshmallows in je mond krijgen of een shotje jenever drinken per
element van het periodiek systeem dat we om de beurt konden opnoemen.
Na de verkoop volgde er een feestje in ’t Archief, om de kopers beter te
leren kennen en om samen een pintje te drinken. De volgende 2 weken
zullen we verschillende opdrachten krijgen van onze kopers. Ikzelf vond het
een plezante avond die ik zeker zal aanraden aan toekomstige eerstejaars!
Het was de kater van vrijdag zeker waard!
-Flore Van Olmen-

Seksstandje
van de maand
Beste farmaceuten,
Eindelijk is deze rubriek terug! Speciaal voor de echte farmatrassen onder ons.
Als eerste beginnen we met een gemakkelijke: ‘de schildpad’.

Bang dat je verovering je stinkende ochtendadem ruikt? Of was hij toch niet zo knap
als je eerst dacht? Dan is dit het perfecte standje. Hierbij is het de bedoeling dat jij
op je buik gaat liggen en je benen bij elkaar houdt. De man gaat op zijn knieën zitten
met één knie aan elke zijde van je benen en vanaf daar heeft hij twee opties: hij kan
zijn torso rechtop houden en zo in je komen langs achter, of hij kan ook zijn
bovenlichaam op je rug leggen. Deze laatste is vooral zeer intiem, omdat jullie huid
constant met elkaar in contact is en daarbovenop kan hij kan ook nog eens woordjes
in je oren fluisteren of je nek kussen (don’t we all love that?).

Vriendenboek
Bernd Geebelen
Naam: ………………………………………………
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Favoriete farmafeestje/cantus: ………………………………………..
02/08/1998
CRIPTORS BCultuur
is
mijn
favorietje
DAY)
Cultuur

02/08/1998

CRIPTORS B-

DAY)

Wie was de eerste persoon die je gemuild hebt?
Cultuur
Mijn vriendin
………………………………………..
Grootste blunder ooit:
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Dit is mijn verborgen talent:
Mensen die langs me zitten in de aula niet laten opletten
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Laatst verzonden sms:
24 urenloop was zooooo episch,
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Bloedserieusquiz

Kan jij alle presidenten van Amerika opnoemen, de Studio 100 liedjes uit
volle borst meezingen of een volledig blinde kaart van Azië benoemen?
Heb jij een of ander geweldig talent dat misschien wel van pas kan komen
bij het oplossen van knotsgekke vragen?
Schrijf je dan nu in voor de gloednieuwe editie van de bloedserieusquiz!
Verzamel je slimste vrienden en kom jullie bewijzen op een spannende,
maar vooral gezellige avond. Misschien maak je wel kans op een van onze
fantastische prijzen.
WANNEER?
Dinsdag 6 november
Deuren openen om 20u30, start om 21u
WAAR?
Alma 3
Schrijf je in via deze link:
Kijk op de pagina van het evenement op de link: ‘Bloedserieusquiz’
Kostprijs?
15€ per ploeg, max 5 leden per ploeg
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

In de sterren
geschreven
RAM 21 maart t/m 20 april
Een spetterende start van het academiejaar is ondertussen achter de rug! Het is ook geen
geheim meer dat we onze Gossip Girl veel werk hebben gegeven de voorbije weken. Houd
jullie ogen maar goed open voor de loerende Leeuw, want binnenkort vind je jezelf
misschien terug in zijn/haar klauwen! Jij kan hier misschien wel om lachen, maar wees
voorbereid, Gossip Girl lacht altijd het laatst.
STIER 21 april t/m 21 mei
Het begint toch wel eens hoog tijd te worden om die boeken eens voor de eerste keer van
het academiejaar open te slaan. Voor je je weer verdiept in die saaie theorie, wil je het
Leuvense studentenleven nog eens goed opsnuiven en ga je nog eens naar een knallende
farma TD of fak! Misschien kom je daar wel een Maagd tegen die je wel ziet zitten. De
sterren staan in jouw voordeel deze maand, Stier! Maak er het beste van!
TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni
Tweelingen zijn heel aanhankelijke en sociale mensen. Farma is je thuis en je kan er al je
beste vrienden en vriendinnen vinden. Maar pas de volgende maand maar op voor de
Kreeft! Deze kan je vriendelijkheid misschien opvatten als geflirt en een move maken op
jou onder die heerlijke roes van de alcohol. Hij/zij zal er de volgende dag misschien niet
meer veel van herinneren, dus beter om het mondje ook wijselijk te houden... Remember,
er zijn oortjes overal en ze horen alles!
KREEFT 22 juni t/m 23 juli
De Kreeft is volgende maand het grootste feestbeest van allemaal. Iedereen is graag rond
jou en elke dag wilt iemand anders eens gaan dansen met je. Met al dat drinken, zou het
soms wel eens kunnen dat je de volgende dag wat roder ziet wanneer je je herinnert wat je
allemaal hebt uitgestoken. Hoewel je je niet moet schamen om je zatte daden, mag je niet
vergeten dat je deugnieterijen vlug de ronde kunnen doen.
LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
We weten allemaal al dat een Leeuw wel het luidst kan brullen van allemaal en daarom
komt het ook als geen verrassing aan dat cantussen jouw favoriete bezigheid is. Binnenkort
staat er weer een gloednieuwe farmacantus op de kalender. Schrijf je dan maar vlug in en
wie weet, misschien vind je daar wel jouw Leeuw/Leeuwin. RAUWTCH!
MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Farma is zeker geen makkelijke richting en studeren is ook nodig, maar vergeet zeker ‘s
avonds niet eens uit je kot te komen en naar de oude markt te trekken! Laat jezelf nog eens
goed onderdompelen in dat studentenleven met een pintje of twee in de hand. Misschien
kom je op je avontuur wel een knappe Stier tegen. Laat je nog eens goed gaan maagdje!
We willen toch geen maagd blijven tot we zijn afgestudeerd?

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Jij bent voor velen van je medestudenten een zeer groot voorbeeld. Met discipline naar
de les gaan en studeren tijdens de dag en eens de zon onder is, kunnen feesten gelijk als
de beesten. Tijdens die avondjes bestaat er voor jou geen grens aan de
alcoholconsumptie en jouw guilty pleasures zijn de laatste tijd toch wel die ijsblokjes
geworden. Wie geeft ze nu niet graag door aan één of andere knappe boy/girl. Pas dan
maar wel op dat je je de volgende dag nog kan herinneren wat er allemaal gebeurd is!
SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
De vorige weken ben jij al goed ontsnapt van de ogen en oren van Gossip Girl en in de
roddelbox hebben we jouw naam ook nog niet opgemerkt. Proficiat, we zijn onder de
indruk! Maar pas maar op, want we know you’re out there. Stille mensen zijn niet altijd zo
onschuldig. Keep up the good act, maar vergeet ook niet je plezier te hebben. Misschien
kunnen we je de volgende keer wel eens spotten bij de ijsblokjes of in een afgelegen
hoekje samen met een jongen of meisje xxx.
BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Jij bent de echte matchmaker van je groepje. Het komt je ook niet als een verrassing voor
dat je bijnaam Cupido is! Als er eens een vriend of vriendin een knappe girl of boy wilt
fixen, zijn ze bij jou aan het juiste adres. Gewoon je pijltje afschieten en klaar! Stiekem is
er ook iemand waar jij je oogjes al een tijdje op gemunt hebt. Het wordt ook eens hoog
tijd dat jij een move maakt en je eigen persoonlijke pijltje op deze hottie schiet!
STEENBOK 23 december t/m 20 januari
We twijfelen er niet aan dat jij je plezier kan hebben tijdens een avondje uit, Steenbok! Maar
af en toe kan drank ook eens een negatief effect op jou uitoefenen. Je mag je gelukkig
prijzen dat je vrienden je meestal stoppen voor je ruzie begint te maken met iemand
random. Niemand zou willen dat het ineens glasscherven regent! Blijf jij maar mooi in je
groepje en let niet op de rest. Je wilt morgen toch niet wakker worden met een blauw oog
en niet weten waar het vandaan komt, am I right?
WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Water is your friend! Dat kan je al van je sterrenbeeld zelf afleiden. Ook op een avondje uit
met vrienden, ben jij de mama/papa van de groep. Bezopen vriendjes worden bekers water
toe geduwd door jou. Ook al willen ze het niet op het moment zelf, ze zullen je toch oh zo
dankbaar zijn the day after… Binnenkort worden de rollen misschien eens omgedraaid.
Laat je eens goed gaan Waterman! Dompel je volgende TD/fak maar eens goed onder in
de goedkope drankjes!
VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Vissen zijn net zoals de watermannen absolute liefhebbers van water. Ze kunnen
simpelweg niet zonder! Ook al lijken jullie twee een match made in heaven, moeten jullie
Vissen toch wel opletten voor de Waterman deze maand! Met de naderende winter, kunnen
deze wel eens heel ijskoud worden in hun woordgebruik. Ook al bedoelen ze het misschien
niet zo, een gekwetste Vis is het laatste wat we willen!

Roddelbox
Panax & ijsblokjes #muilfestijn
Seppe en Merel?! :o
Skippy is into medica
De max kan godverdoeme goed zuipen
Kleine ratnoe is bijna genezen
ijsblokje doorgeven is niet gelijk aan muilen #ofniofwel
Heeft Seppe gevogeld?
Skopje was lit #wizzairftw
Ga met ijsblokjes rond, dan kom je in ieders mond
Marge en Max???? What happend to Silke?
Farmacest is wincest #ijsblokkeeeu
Ik hou van Het Groot Debat xxx jullie girl
Delphine, jongens of meisjes?
Farma vs VTK, 0-1 #sadstory #farmakapot
IJsblokjes lopen altijd fout af
Wordt Merel de nieuwe Jip?
busser en skippy (a.k.a. temmer) hebben niet alleen geslapen na de fakavond
S.V.D.V. Zwieren met die bloes
tschijnt het eerste schachtenweekend waar erelid en schacht samen slapen
#L.M. + M.J. = <3

Ward W. heeft zijn volledige maandbudget uitgegeven voor de perfecte outfit
voor de schachtenverkoop. Hopelijk brengt het veel op :)
Kaat likt er nog al op af #geileBock
4 boys strijden om Merel #saywhut#schachtenverkoop
Ijsblokjes waren op fak in den bak niet nodig voor R.D. en E.V.G.
Die banaan ging wel vlot binnen bij Merel :o #shehasdonethisbefore
merel heeft een lekkere kont voor iemand van 2000 dixit lukas
delphine bracht de interkringen relaties ten goede op de afgelopen plan sjarels
waarvoor dank
Van wie is die zuigplek, Delphine??
Bertje is echt een roddeltrien, maar schaamt zich hier helemaal niet voor 😍
Bertje en zijn bende hete konijnen <3
Niemand mag de berichten tussen Jana en Bert lezen, wat speelt daar?
Waarom wijst PPP iedereen af? A. staat nochtans dorstig xoxo
Heeft farma aandelen bij een ijsblokjes leverancier?
Wel grappig dat Bertje bij ons in het labo staat! #echte assistent
D. steelt laboglaswerk van partner ipv aan te geven dat hij het kapot had
gemaakt, foei!
ze moesten onze drive eens lezen :o xx scriptors hihii #roddelssss <3
Paulien T. heeft al heel veel plezier gehad aan één van haar schachtjes.

Er liep eens een schachtje
door Leuven…
❖ Merel Jacobs
❖ Anaïs De Schepper
❖ Max Van Hout
❖ Max Kips
❖ Chloe Vandenbranden

The story of Merel …

Ik ben Merel Jacobs en ik was de allereerste schacht van de week. Schacht
van de week wordt je alleen maar door de goede en grappige streken die je
uithaalt. Ik ben schacht van de week geworden omdat ik veel liefde geef en
geniet van het leven met een drankje in de hand. Daarnaast is mijn grote
voorbeeld Seppe Lenaerts, VP Feest. Hij leerde me dat Leuven heel veel te
bieden heeft, zowel ethanol in de lessen als buiten de lessen is tot op heden
een grote meerwaarde geweest aan mijn eerste weken in deze fantastische
studentenstad. Verder ga ik mee met de flow van de studentenkring en hoop
ik tijdens de doop nog enorm veel leuke mensjes te leren kennen! Om zo
van mijn Leuventijd de beste tijd uit mijn leven te maken! Kusjes Merel

en iedereen van ons kent wel die 'flow van de studentenkring'

De dag van …
Jana Schroeders
6.56u De eerste wekker gaat, pff nee ik blijf nog even liggen.
7.04u De tweede wekker, maar mijn lui gat beslist nog even te blijven liggen.
7.07u Wekker nummer 3, ik dacht het nie.
7.11u Toch maar eens opstaan nadat mijn vierde wekker afgaat hihi
Van zodra ik opsta altijd eerst een plasje plegen en een douchke. Weer veel te veel
tijd verliezen door niet weten wat aan te doen en uiteindelijk zoals vaak met een
jeansbroek en mijn praesidiumvest te eindigen. Make-upje (aka wat mascara op die
wimpers pleuren en klaar).
Snel nog wat sandwichen binnen proppen (met Paschkaaaaa ♥ en kip-curry),
tandjes poetsen. Mijn tas gelukkig gisterenavond al gemaakt, want ben zoals altijd
weer nipt op tijd en op naar het Sint-Jacobsplein! Busje komt zo, busje komt zo!
7.38 u Busje richting gasthuisberg
8.00u Data-analyseeee
10.30u Les gedaan en papa staat al aan ghb met de voiture → ritje richting centrum
11.15u Woohoooo WiFi voor op kot geregeld en geïnstalleerd, Netflix be prepared!
Om te vieren dat de WiFi gefixt is een date met papaatje bij Leo Pancakes
(aanrader!!)
13.00u byebye papa en even gaan chillen in de CuDi, want toch niets beter te doen
15.00u-18.00u oefenzitting data-analyse :( kan het woord dichotomiseren niet meer
aanhoren blergh
Na de oefenzitting nog even richting Doc’s Bar voor een pintje van het gratis vat
van Farmaceutica, me alvast moed indrinken voor de infosessie die nog volgt. Nog
snel op kot puree met blinde vink eten en op naar het kringhuis.
20.00u infosessie geven over de doop samen met Chrisje ♥
De dag afsluiten gebeurt met Bertje en een ijsje van ‘t Galetje
23.30u bed in en licht uit, slaapwel!

Voor tijdens de les

Breng het glaasje
aan je lippen …
Deze zin klinkt als muziek in de oren en doen vele cantusgangers
denken aan leuke momenten die ze al dan niet nog weten. Oh wat zijn
wij blij dat jullie allemaal talrijk aanwezig waren op de Openingscantus
of de Bier op een rij cantus. Maar ook team Fakbar en team Feest
zorgen voor leuke evenementen om ‘suggestief’ te zuipen. En hoe
bereid je je beter voor op een fakavond of een TD dan met een
geweldige voordrink? Ben je die typische piramide beu of heeft de bus
je soms als naar de wc’s getransporteerd? Dan hebben wij hier een
origineel drankspel om de avond te starten met een knal!

ACROSS THE BRIDGE
Wat heb je nodig?
Een kaartspel (zonder de Joker)
Veel drank
Drinkmaatjes
Hoe werkt dit spel?
Schud het pak kaarten goed en plaats 10 kaarten omgekeerd naast
elkaar. Het pak met de overige kaarten leg je opzij. Iedereen mag om
de beurt 1 kaart omdraaien van de rij. Als je een kaart omdraait waar
een nummer opstaat, ben je veilig en moet je aldus niets drinken. Als je
echter een kaart omdraait waar een bepaalde figuur op staat - de figuur
zijnde deze van de boer, koningin, koning of aas – moet je drinken. Als
je een boer trekt, drink je eenmaal en verleng je de brug met 1 kaart.
Bij het trekken van een koningin drink je tweemaal en voeg je twee
nieuwe kaarten toe aan de brug. De koning houdt driemaal drinken in
en de brug verlengen met 3 kaarten en tenslotte als je de aas trekt,
drink je viermaal en voeg je ook 4 kaarten toe aan de rij. Op deze manier
blijft de brug verlengen tot al de kaarten van het pak omgedraaid zijn
en het spel op zijn einde is.
Veel drinkplezier!!!

Save the date!
30/10
Paas TD
5/11
Doop & Doopcantus
07/11
Kaas- en wijnavond
13/11
Open onderwijs vergadering
VFSO connect
15/11
Fakavond
20/11
trioTD met LBK & Chemika
22/11
BCF career event

