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Scriptors
Liefste farmaceutjes,
Hier zijn we al met de tweede editie van ons F-magazine. Wat gaan die
maanden toch ongelooflijk snel! Gelukkig heeft team Panax ook weer de
voorbije maand gezorgd voor fantastische evenementen. Er bestaat geen
twijfel dat iedereen ook weer deze maand enkele onvergetelijke
herinneringen heeft bij gecreëerd.
De examens naderen ook jammer genoeg en de tijd voor het blokken staat
aan de deur. Wij willen nu al iedereen ongelooflijk veel succes wensen bij het
studeren. Laten we echter nu nog even genieten van dat laatste maandje vol
plezier met al onze vriendjes voor we de blok instappen en ons sociaal leven
voor eventjes kwijt zijn.
Deze maand heeft Gossip Girl nogmaals haar werk gehad met al de
deugnieten in het oog te houden. Hoewel kan het soms ook wat te veel
worden om bij te houden, maar nog een geluk dat ze wat aangevuld wordt
door wat onze anoniempjes in onze roddelbox plaatsen.
Ook hebben enkele van onze praesidiumleden ons geholpen met dit
magazine te vervolledigen door ons een kijkje te laten nemen in hun
persoonlijk leven of ons handige tips te geven om het studentenleven wat te
vergemakkelijken.
Al deze rubrieken en nog veel meer staan te wachten op jou achter deze
bladzijde!
We zullen de spanning er niet meer te lang inhouden en jullie laten
doorbladeren. Hopelijk hebben jullie evenveel plezier aan deze editie te lezen
als we gehad hebben aan het op te stellen!
Veel leesplezier!
Xxx Jullie scriptors
Julie Linclau en Lauren Olbrechts

Praeses dixit
Geachte levensgenieters,
Liefste studentjes,
Het lijkt alsof we nog maar juist gestart zijn, maar het einde van het
1ste semester is al bijna in zicht! De eerste (proef)examens hebben
plaatsgevonden en menig ijsblok is al doorgegeven geweest! (foei!)
Ook Panax heeft zijn best gedaan met evenementen nog grootser en
drukker dan andere jaren en dat is ook de kranten niet ontgaan!
Liefste vriendjes, het was een semester vol spanning en vreugde, met
moeilijke en euforische momenten, een semester vol uitdagingen en
overwinningen en dat met het bijbehorende fake news!

Geachte commillitones, ik wens jullie enorm veel succes toe met de
aankomende examens, haal zoals jullie op elke cantus deden het
onderste uit de kan en vergeet geen tijd te maken voor de personen
nauw aan je hart in deze “donkere” periode!

Geniet van de feestdagen en knal ze!
Pieter-Paul
Praeses 2018-2019

Onderwijs
Hoewel het einde van het semester bijna in zicht is en de studenten dra weer
achter de boeken zullen kruipen, zit de faculteit lang niet stil. De afgelopen
maand werd er volop vergaderd over het plannen van keuzevakken, over
veranderingen van examenvormen voor volgend jaar en werd er weeral
nagedacht over internationalisering. Ook de COBRA projecten kregen de
nodige aandacht. Hierbij wordt iedere opleiding - bachelor, master GO en
master FZ - geëvalueerd en worden er werkpunten gemaakt om deze
opleidingen nog beter te maken.
KULeuven breed stonden er ook enkele punten op het programma, die zeker
de moeite waard zijn. Zo werden er interessante updates voor toledo en de
KULeuven app besproken en wordt er volop nagedacht over de eventuele
ontwikkeling van MOOCs en SPOCs (online courses).
Verder werd er ook nagedacht over hoe we als studenten meer transparantie
kunnen krijgen over onze studiekost, want iedereen wil toch weten hoeveel
die zal uitgeven aan studeren?
Vind jij het interessant wat er allemaal gebeurt op vlak van onderwijs? Of heb
je een bepaalde mening over onze opleidingen die je graag eens met ons
zou delen? Dan ben je steeds welkom op de volgende open onderwijs
vergadering op dinsdag 11/12 om 19u in het kringhuis (Schapenstraat 41).
Je kan ons, het onderwijsteam van Farmaceutica, ook altijd contacteren via
onderwijs@farmaceutica.be. Veel groetjes!
-Onderwijs Silke & Arthur-

Gossip Girl
My beloved pharmacists,
Another month has gone by and you’ve all lived up to my expectations. In
between the study, eat and sleep sessions, I’m glad to hear you’ve all taken
the time to go out and have loads of fun.
Winter is coming and some of you are searching warmth to keep away the
cold of dawn. After all, isn’t it better to sneak under a blanket than to freeze
outside?

10. Seppe made his move and the whole world knows, even medica can’t
stop talking about him. Charlotte and Anke have already been seduced?
Who’s next?
9. Jarne doesn’t seem to remember the definition of a toilet. Care to explain
what happened at bier op een rij cantus, or maybe when you arrived at the
Paastd, where you also left pretty early?
8. Hannah definitely gets lost sometimes. Luckily for her, two of our wellknown ereleden and who else than Sebastiaan helped her to find the right
path again, if you know what I mean…
7. Never a birthday without fireworks, right? Jonas surely made that happen
for his buyer, Carline, who turned nineteen at the tequila fak. The two of
them had a very cosy afterparty after their night out.
6. Simon was obstinate to make a lot of new friends in pharma. Or should I
say, one particular friend, being Merel? Although, friends don’t share a kiss
nor a room, do they?
5. Some people take ‘bonding’ with their buyer too literally . David made
necking on with his buyer his primer duty. Surely Amber didn’t mind that.
4. WARNING! We’ve got to handle a severe act of recidivism. Margot and
Max really can’t keep their hands of each other. Normally I’d say ‘get a
room’, but apparently they already did… What happened next, is left to our
world-class imagination.

3. Ben had enormous scratches on his back. Perhaps you’d think he fell into
some bush on a night out, but it appears he actually had some midnight fun
with Jelica.
2. Jo had to wait a long time, but he finally got his first ‘Leuven’ kiss from no
one less than Lauren. But watch your steps Jo. Word goes around she
actually has her mind set on someone who’s more her look-a-like, Jarne.
Seems like that redhead love is finally firing up.
1. Not all nights end well or are as fun as the others, you could even say
that ‘shit happens’. And well, for Seppe shit literally happened. When he
woke up, he found a smelly little(?) surprise from one of his dearest TWP
friends. It was a natural product, truly a delightful perfume.
With Christmas coming up, I’ll make sure to ask Santa Claus for more of
this juicy gossip.
Meanwhile, good luck with your exams pharmacists.
XOXO Gossip Girl
And who am I?
That’s a secret I’ll never tell
You know you love me

Events
Onze schachten zijn gesettled en krijgen na al de verhalen van hun kopers al wel
een schrik voor hun allereerste examenperiode aan de universiteit. Onder onze
ouderejaars die het herexamengevoel al kennen, kunnen we nu twee types
onderscheiden. De ene groep heeft zich aan zijn woord gehouden, toen die zei
‘Volgend jaar doe ik meer in het jaar’ en de andere groep denkt waarschijnlijk ‘ohnee
het is al december!’ Maar hen hebben we natuurlijk kunnen spotten op de
evenementen van Farma. Neem zeker ook een kijkje achteraan, welke
evenementen december zal brengen!

De doop
Do

GETUIGENIS VAN EEN SCHACHT:
5 november was ik één van de bange schachtjes die met bibberende benen op de Grote Markt stond
voor haar doop. Je hebt er waarschijnlijk al eens van gehoord, die beruchte studentendopen. Meestal
gaan die verhalen over de vuilste en extreemste opdrachten van de ergste studentenverenegingen
en zijn ze meestal nog eens opgeblazen ook. Laat mij je vertellen hoe het er aantoe ging op de
farmadoop 2018.
Een paar weken op voorhand kwam ik terecht in doopgroep 6 (reken maar van yes!). Deze lieve
mensen heb ik beter leren kennen via de doopopdrachten. Schatten stuk voor stuk. Het was fijn om
te weten dat we dit niet alleen moesten doen, we konden op elkaar rekenen als we het even niet
meer zagen zitten.
Daar stond ik dan op de Grote Markt. Waar was ik toch aan begonnen? Al kruipend, rollend,
tuimelend en springend werden we naar het Ladeuzeplein gebracht. Daar wachtten de eerste
doopstandjes op ons. Siroop op ons gezicht, eieren in ons haar, haar op ons gezicht en
schachtenpap, overal schachtenpap. Raar genoeg vond ik het helemaal niet zo erg en best wel
grappig. Ik heb ook geleerd hoe ik cocktailsaus moet maken op een heel speciale manier (hihi).
Vervolgens rolde we naar het hoge schoolplein terwijl we luidkeels doopliederen zongen. Hier en
daar keken mensen ons met een verontwaardigde blik aan maar daar trokken we ons niets van aan.
We speelden twister met eten, kregen heel veel eieren tegen ons hoofd (die om een of andere reden
nooit kapot gingen, auwch) en jawel, we speelden zelfs voor stoomboot met bloem. Voor ik het wist
was het tijd voor het laatste standje: de lookshampoo. We hadden geluk dat we hierna meteen ons
haar konden gaan wassen waardoor we de look amper nog roken.
Hiermee was de kous nog niet af, we hadden een “half uur” om ons te douchen en moesten dan al
weer op de doop cantus staan. Wat we niet wisten was dat we dan nog eens een half uur moesten
wachten tot de cantus daadwerkelijk begon, daar waren we mooi ingetrapt! Eens de cantus begonnen
was vond ik hem persoonlijk niet geweldig en héél lang duren. We zaten in het midden op de grond
wat niet zo comfortabel was en ik was vooral heel moe. Ik heb dan maar van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de resterende stukjes look uit mijn haar te halen. Eens de doopcantus afgelopen was
kregen we eindelijk ons lint en een doopcertificaat.
De doop had zijn leuke en minder leuke kantjes maar ik vond het een unieke ervaring en ben blij dat
ik het tot het einde volgehouden heb!

DOOP TIP: draag een regenponcho tussen je verschillende lagen van kleren. Wanneer je bv een ei
in je broek moet steken zorg je gewoon dat je het in je poncho steekt en zo word je niet vuil. ;)

- Anaïs De Schepper -

24 urenloop
24 uren lopen, enkel met farma, dat was ons doel. Vele voorbereiding, trainingen en
vergaderingen hebben we gehad en het startschot kwam steeds dichter en dichter. De
eerste weken van het semester vlogen voorbij en dan was het zover, het was maandag
22 oktober, de dag voor het begon. Hoewel vele anderen dan waarschijnlijk nog aan het
slapen waren of andere zich flink aan het klaarmaken voor de vroege lessen of labo’s
stond de VP Sport al om 7 u klaar op de piste om de mannen van firma Verelst de weg te
leiden naar de plek van de 24 urenloop. Ze kwamen daaraan met een immense camion
met daarop alle spullen die niet veel later onze stelling gingen worden. Met haar fietsje
voorop, volgde de werkmannen haar door de dunne paadjes van Heverlee. Nog geen 2
uur later stond hij daar : onze prachtige ( maar nog kale ) stelling!
Dinsdag. Dag van de 24 urenloop. Met een lichte stress stonden we op want er moest
nog veel gebeuren. We stonden op met de gedachte: ‘shit en nu zien dat we 40 uur
kunnen wakker kunnen blijven’. Een deel van het praesidium hielp om onze stelling
helemaal in te kleden. Muurtjes gezet, laagje verf erover, met de spuitbus erover, bureau
gemaakt, warmtelampen omhoog en zetels gezet. In een speedtempo werd onze kale
stelling omgetoverd naar een gezellige en warme plek waar 24 uur lang een farma-gevoel
zou hangen.

Om 19u40 maakt onze praeses zich klaar voor het eerste rondje waar hij onze vlag hoog
in de lucht droeg. Jarne ging klaarstaan en op klokslag 20u weerklonk het startschot bij
gebouw de Nayer. De eerste sportievelingen waanden zich aan de eerste sprinten van de
1000e die gelopen gingen worden. De sfeer zat direct goed. De eerste uren werden
gevuld door trotse farmaceuten die graag hun kaken groen-wit kleurden. Zakken en
sleutelhangers werden uitgedeeld aan onze lopers. Vanaf 22u stonden de tandartsen ons
bij en vulde anderhalf uur met hun lopers. Na de tandartsen konden we rekenen op onze
schachten en die van VTK die onze nacht hebben kunnen vullen, soms met wat lang
wachten. 2 rondjes, dat stonden we een lange tijd achter op Politika. Met vol vertrouwen
dachten dat we hen konden inhalen, maar helaas…..

Enkele personen vonden het grappig om onze stok te stelen. Het was een korte paniek en
verbazing van waar onze stok was. Gelukkig zijn we uiteindelijk maar 7 minuten verloren en heeft
Loko ons een nieuwe stok kunnen aanbieden. Doorheen de nacht waren er gelukkig nog veel
vrijwilligers doe ons wouden helpen. Zo was er een groepje jongens die allemaal wouden lopen
en maar 1 doel hadden: ‘we halen die van politika in!’ En wees maar zeker dat het hen lukte. Op
nog geen uur konden we Politika met wel 3 rondjes voorsprong inhalen.
Na de nacht kwamen nog moeilijke uren, soms zelf uren dat we enkel vulde met maar 6 man. De
vermoeidheid begon bij iedereen toe te slaan maar ook een hongertje. Om 10u gingen we achter
een redbull en een bicky, en wees maar zeker dat het smaakte op dat uur. De uren gingen voorbij
en ons aantal rondjes bleef toenemen. Met een mooie voorsprong op politika werden we steeds
zekerder dat we dit jaar eens niet op de laatste plaats gingen eindigen. De laatste rondjes werden
gelopen, alles werd nog gegeven door alle lopers, van alle kringen. Het eindschot werd gegeven
en het feest begon bij Apolloon. 24 urenloop 2018 was afgelopen. Trots liepen we mee met het
ere-rondje want oh wat waren we trots. 795 rondjes liepen we in totaal. Een gemiddelde van 1
minuut 48 per rondje. 27 rondjes meer als het jaar ervoor toen we nog met 2 andere kringen
samenliepen. We hebben iedereen laten zien dat Farmaceutica het kan, 24 uur vullen met lopers.
Het waren een vermoeiende 24 uur. Maar vooral 24 uren, 1.440 minuten, 86.400 seconden die
allemaal de moeite waard waren.

Seksstandje
van de maand
Heb je een goede student aan de haak geslagen die zich steeds focust op zijn
boeken? Goed, maar niet als jij eens goed van bil wil gaan. Zet je gewoon op zijn
schoot zodat hij niet anders kan dan zich op jou te focussen.
Dit is een standje waarbij het meisje op de schoot van de jongen zit, met haar hoofd
naar de jongen toe. Het meisje houdt haar voeten op de grond zodat ze op en neer
kan wippen of draaiende bewegingen kan maken. Het beste kan de jongen op de
rand van een bed zitten, of op een stoel zonder zijleuningen. Voordelen van
lapdance Het is een intiem standje waarbij er veel lichaamscontact is. Als jongen
kan je verschillende erogene zones van het meisje aanraken: haar borsten, hoofd,
nek, gezicht. Dit standje is geschikt voor lange, knusse vrijsessies waarbij je elkaar
kunt aankijken. De 'lapdance' is een aanrader als de jongen weinig controle heeft
over zijn orgasme en makkelijk te snel klaarkomt. Het meisje neemt de actieve rol.
Dit maakt het voor haar gemakkelijk om zo te bewegen dat haar clitoris
gestimuleerd wordt. Nadelen van lapdance: de jongen kan haar lichaam strelen,
maar heeft verder niet veel mogelijkheid om te bewegen. Hij kan wel de billen van
het meisje op en neer heffen om mee het tempo te bepalen.

Vriendenboek
Kaat Vandenberg
Naam: ………………………………………………
16 september 1997
02/08/1998
CRIPTORS BGeboortedatum: …………………………………………..
DAY)

Quaestor
Functie: ………………………………………..
Cultuur
Kaatertje02/08/1998
Bijnaam: ……………………………………………..
DAY)

02/08/1998

CRIPTORS BCRIPTORS B-

DAY)
Cultuur

uit de Titanic (Leo <3)
Wie zou jeCultuur
wel eens willen doen? Jack
………………………………….
02/08/1998
CRIPTORS BArthur (met zijn
sixpack damn)
Stiekeme praesidiumcrush: ……………………………………....
DAY)

Het galabal!
Favoriete farmafeestje/cantus: ………………………………………..
02/08/1998
Cultuur
DAY)

CRIPTORS B-

Cultuur
Wie was de eerste persoon die je gemuild hebt?
Seppe van ballet xp
………………………………………..
Grootste blunder ooit:
Aan het vertellen zijn over mijn one
…………………..……………………………………………………….
night stand en die dan tegenkomen op
straat #ongemakkelijk
Brave meisjes
gaan naar
CRIPTORS
B-DAY)de hemel,
Levensmotto:02/08/1998
…………………………………………………………
stoute meisjes hebben de hemel op aarde

……………………………………………………………………..
Cultuur
……………………………………………….…………………….
cava
Favoriete drankje: ………………………………………………….

In de zak
<3
02/08/1998
CRIPTORS
BHier schud ik graag men dansbenen
los:………………………………………..
DAY)in drie woorden:
Beschrijf je zatste avond
Zak, rougekes en Kaatertje
………………………………………………………………………………………………..
Cultuur
02/08/1998
DAY)

Cultuur

CRIPTORS B-

Dit is mijn verborgen talent:
Doen alsof ik handig ben
……………………….….………………………………………………………………………………………………
Sexy kontjes (in spannende sportbroek)
Guilty pleasure: …………………………………………………………………………………………………
spotten op de 24 urenloop hihi
……………………………………………………………………………………………………………….
02/08/1998
CRIPTORS B-DAY)
Mijn openingszin:
Hey, van welke
kring ben jij?
Cultuur
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe oud zou je voor de rest van je leven willen zijn? Waarom?
21, want volgens mijn tweelingbroer gaat het
……………………………………………………………………………………………………………………………
vanaf nu alleen nog maar bergaf
………………………………………………………………………………………..…………………………………

Laatst verzonden sms:
Ik kijk zo hard uit naar de
…………………………………………………………………
Stura/LOKO AC met jou! Tot
…………………………………….………………………………
vrijdag xxx
…………………………………….………………………………
………………………………………………………………..
Cédric (praeses van Medica)
& naar wie: …………………………
02/08/1998
DAY)

Cultuur

CRIPTORS B-

In de sterren
geschreven
RAM 21 maart t/m 20 april
December is van start gegaan en jij smijt je in je boeken. Je vrienden kennen je al
wel, zo lang zonder farma-evenementen, dat houdt een Ram niet uit. We zien jou
sowieso terug op de laatste evenementen van het semester. Hou je klaar, want één
van deze studiepauzes, kan wel eens tot een heel leuke pauze leiden.
STIER 21 april t/m 21 mei
Dag en nacht. Dat is hoeveel jij werkt voor school! Je bent de absolute
voorbeeldstudent en er is geen twijfel aan dat jij die opkomende examens gaat
knallen. Maar waar horen je vrienden thuis in dit plaatje? Zorg dat je deze laatste
maand ook nog een beetje geniet van het gezelschap die iedereen je te bieden
heeft, want tijdens de examenperiode zal er jammer genoeg niet veel sprake zijn
van sociaal contact!
TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni
De Sint houdt van kinderen en tweelingen al dubbel zo veel. We weten allemaal,
wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Het boek van de Sint is al goed gevuld.
Vermijd echter dat je naam er last-minute nog bij geschreven moet worden. Er zal
zeker nog een plekje vrij zijn in de zak van de Sint.
KREEFT 22 juni t/m 23 juli
Heb je de vorige maand eens voorbeeldvragen of proefexamens gemaakt van een
bepaald vak en merkte je misschien toch dat je het niet zo goed kende als je
gehoopt had? Geen zorgen, ze zijn er voor iets he! Zorg maar dat je de volgende
weken je neus goed verdiept in die “oh zo saaie” cursussen zodat je die 3 zonnige
maanden helemaal voor jezelf hebt!
LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
De leeuw, een energiek persoon. Heb je in het koude november je leeuw/leeuwin
leren kennen? Ga elkaar lekker verwarmen in deze koude maand. Maar let op dat
je je energie goed verdeelt. Je boeken verdienen ook wat aandacht, zodat je de
zomer met dubbel zoveel energie kan beleven.
MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Ooit al gehoord van het wetenschappelijk meest ongeloofwaardige verhaal dat
verteld wordt, maar toch door velen eeuwen lang geloofd en verspreid werd? Hoe
Maria als maagd kleine Jezus in een schuurtje ter wereld bracht, kunnen we nog
altijd niet goed vatten. Maar opgepast, want wie weet zorgen jouw titsmoves op het
volgende farma-evenement voor een kindje in de schuur.

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
De examens komen er weer aan en het lijkt wel of jij je leven volledig in handen
hebt. Met moedig opgeheven hoofd ga jij de examenperiode tegenaan. Maar
vergeet niet af en toe eens rond te kijken, zodat je met gerust hart iemand kan
aanspreken wanneer je examenklopje daar is. In deze tijd kan iedereen zijn
vrienden wel gebruiken.
SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Naar de les gaan betekent niet dat je alles ineens miraculeus kent, Schorpioen! Die
boeken nog minstens een keer is wel effectief nodig om op die examens te kunnen
slagen. Vergeet niet dat je vrienden en vriendinnen allemaal in hetzelfde schuitje
zitten als jou, dus laat zij je wat motivatie inpraten om die boeken eens deftig te
beginnen lezen. Wij geloven alvast in je!
BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Jij, Boogschutter, hebt je ondertussen al ingeschreven voor die top skireis van
farma die er zit aan te komen. Ondertussen ben je ook al eens gaan feesten in die
nieuwe Moose bar op de oude markt om al helemaal in die après-ski sfeer te
geraken! Je kan al niet wachten op je pijlen op al die chickies of boys af te vuren
om je in die ijskoude periode toch nog eens goed te verwarmen!
STEENBOK 23 december t/m 20 januari
De steenbok heeft af en toe een koppige kant, maar hou deze een beetje
achterwege als de mama eens zegt dat het hoogtijd is om je boeken open te slaan.
Misschien heeft ze wel gelijk. Maar hé laat je niet volledig doen en kom af en toe
ook nog wat buiten. Niemand heeft gezegd dat een dag studeren niet afgesloten
kan worden met een (verantwoordelijk) café-uitje.
WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
De waterman is af en toe een beetje bescheiden. Maar water heeft ook vele
krachten en kan zelfs het stevigste vuur doen doven. Baan je een rivier door de
enorme cursus, weet dat tranen oke zijn, maar bovenal vergeet niet dat jij dat
vlammend examen kunt doven met jouw kracht als waterman. Laat de proffen eens
zien wat jij allemaal kan en verlies de moed niet in jezelf waterman!
VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Jullie voelden jullie deze maand weer net zoals een vis in het water! Veel
afgesproken met vriendjes en ondertussen ook veel instagram en snapchat stories
gemaakt om de rest van jullie vrienden stiekem een beetje jaloers te maken. Maar
let op, de maand december is ondertussen begonnen en vergeet niet dat die
examens alsmaar dichter en dichterbij komen. Tijd dus om die boekjes eens open
te slaan!

Roddelbox

De grond van de pausbar is pittig hard
Seppe is nog geen 3 maand VP en hij staat al in de krant hahaha
Decadente: Sebbi muilt de vice van Medica, en haar vriendin xd
Robbe muilt ook op de Decadente Plan Sjarel
De geheime aanbidder van Bertje verschilt maar 1 letter van naam #couplegoals
Jana L. eet graag kippenmaagjes en ook wel levertjes
H.C. en ethanol, die combinatie loopt vaak niet goed meer af, of juist wel S.C.?
Karo wil Sebbi in haar bed krijgen :o
Marge heeft een goed bedje gewonnen op de casino night!
Charlotte en Seppe?????
Chys kan nog altijd niet zuipen
Delphine me Hannes gemuild
Ik ben gedoopt dus weet wat vettig is, maar hoe S. met dat meisje aan het
dansen waren op de fak avond, dat was pas vettig
Kiki heeft zich laten gaan! 2 farmaboysssss
De praeses gaat met een meisje van geneeskunde naar huis :o
Jari is een zatte heks

Lander W. heeft een crush op iemand van het praesidium, rara wie..
What happens in the ZaMo toilets, stays in the ZaMo toilets
Iemand in jullie kringen is een veganist die werkt bij de slager

Lukas, heb je opnieuw 'een vogeltje' kunnen binnenhalen?
J.H. heeelemaal van 't padje op BMDPTD
Lander heeft een crush op iemand van het praesidium, rara wie..
What happens in the ZaMo toilets, stays in the ZaMo toilets
Iemand in jullie kringen is een veganist die werkt bij de slager
D.N. is een hitsige west-vloamse wuvve
L.S. had labo de dag na Boiten met de poulekes. Ze heeft een snel spauwke
moeten leggen in de toiletten van het labo oepsie
Thibault, kom uw schachtenlint en doopcertificaat eens halen x
Lara & Rik !! <3<3
Margot - Sieben
Zelfs op familiecantus wordt speeksel verdeeld
Jipke zo hopeloos da ge de meisjes muilt @bucketparty ?
Hannah ge kunt niet zuipen Xx Sebbi
Praeses bezet? :(
Jip still alive??? #whereishergossip
Gezocht: cuddle buddy voor Margot
r

Er liep eens een schachtje
door Leuven…
❖ Maurits van Sloun
❖ Thibault Moës
❖ Sam Nijssen

The story of Sam …

Ik ben Sam Nijssen en afgelopen week werd ik de schacht van de week.
Deze titel werd aan mij toegekend omdat ik de allereerste was die zich wist
in te schrijven voor de Sinterklaascantus die al binnen de 57 (!!!) seconden
uitverkocht was. Dat je snel moet zijn, is een feit. Maar dat ik de allereerste
was, had ik zeker niet verwacht. Ik was heel blij dat zowel ik als heel wat
vrienden snel genoeg waren om een plaatsje te veroveren in het grote boek
van de Sint. Ik kijk dan ook heel hard uit naar donderdag 6 december en ik
ben er zeker van dat deze Sinterklaascantus, die overigens ook de laatste
van dit semester is, heel plezant gaat worden! Laten we samen van de
laatste cantus van het semester de beste van het semester maken!
Groetjes Sam!

De dag van …
Amber Declève

15november ’18

5u15. Alsjeblief zeg, welke sadistische vorm van biologische klok maakt me wakker
op dit uur? Neenee, omdraaien, een beetje dieper onder het laken kruipen en weer
naar dromenland.
7u15. Die verdraaide wekker gaat af, maar 5minuten zullen wel geen verschil
maken zeker?
7u50. Stress in mijn hoofd, het is echt alweer laat. 40min om tot in de les te geraken
en mijn fiets nog steeds niet gemaakt. Snel onder de douche, aankleden en een
yoghurtje meenemen voor onderweg.
8u27. Bezweet, mooi op tijd en het ingenieuze idee om helemaal vooraan te gaan
zitten, ja inderdaad, op rij 1. Voor de ‘leute’, zo noemden mijn vrienden het.
10u30. Toegegeven, zulke mooie notities heb ik de voorbije twee maanden nog niet
gemaakt, maar volgende les toch maar weer iets naar achteren glippen. Bovendien,
mijn nek werd al stijfjes van het omhoog kijken.
16u. Eindelijk een einde aan die vermoeiende lesdag. Gelukkig had ik iets om naar
uit te kijken, jawel de fakavond in doc’s! Straks de voorbereidingen gaan treffen om
er weer ne goeien avond van te maken.
19u. De inhoud van mijn frigo is zo goed als leeg, voedsel op een donderdag is
precies niet iets waar ik vaak rekening mee houd. De oplossing is slechts 100m
verder, de Colruyt genaamd. Snel iets kiezen en opsmikkelen maar.
20u30. Eerste keer dat we zo vroeg beginnen met de voorbereidingen. Slechts 1
minuutje binnen en Jip, Cleo en ik mogen al enkele cocktails uitproberen. Whoe ja,
er zitten toch stevige combinaties tussen.
22u30. Het eerste volk stroomt afwachtend binnen
23u30. Mja, het begint al op een echt feestje te lijken
00u15. De tent staat propvol. Zelf sta ik buiten te stewarden, maar als ik die
ambiance binnen hoor, kan ik al niet meer wachten om er zelf tussen te gaan staan.
02u00. Hup hup, snel andere shift. Het is ook echt superwarm, met al die shakende
mensjes. Ik maak oogcontact met Jip en Cleo, ja we zijn tevreden, de avond was
zeer zeker geslaagd!
05u30. Ik kruip weer mijn bedje in, pas les om elf, da zal ik wel halen zeker?

Voor tijdens de les

Breng het glaasje
aan je lippen …
Zin in nog een knallende avond? We hebben voor jullie een drankspel klaar, waarbij
je niet op zoek moet gaan naar een dobbelsteen of een volledig pak kaarten. Want
wie zijn voordrink kaartspel is nu nog volledig na zo’n heftig semester? Alles wat je
nodig hebt is véééél drank, je liefste vriendjes/zuipmaatjes en tonnen aan
creativiteit!

Hoe werkt het?
Twee mensen van jullie groep staan recht met hun ruggen tegen mekaar. Het is nu
aan de rest om dit duo vragen te stellen. Elk lid van dit duo moet drinken als deze
persoon denkt dat de uitspraak het meest toepasselijk is op zichzelf. Het genre van
deze vragen kunnen variëren tussen heel braaf en heel gewaagd (deze laatste optie
wordt sterk aanbevolen!). Als beide personen drinken of als geen één van de twee
drinkt, mogen deze terug gaan zitten en moet een ander duo naar voor komen.
Om jullie al een beetje op gang te zetten, geven we jullie al enkele vragen om mee
te beginnen en om uit te kiezen. Laat je deze laatste maand van het eerste semester
nog eens goed gaan!!
Veel drinkplezier!
Voorbeelden van deze vragen zijn:
• Wie is het properst van de twee?
• Wie heeft het meeste paar schoenen?
• Wie heeft al de meeste chickies/ boys binnengedaan?
• Wie heeft er al het meeste black-outs gehad op avondjes uit?
• Wie van beide heeft het meeste kans om in de gevangenis te eindigen?
• Wie heeft er het meeste kans om in de lach te schieten tijdens een serieuze
conversatie?
• Wie heeft er het meeste kans om per ongeluk zwanger te geraken?
• Wie van de twee zou met meerdere meisjes/ jongens tegelijkertijd titsen?
• Wie van de twee zou het makkelijkst kunnen worden betrapt tijdens naar
porno te kijken?
• Wie van beide zou het gemakkelijkst iemand ghosten?
• Wie is de beste social-media-FBI?
• Wie van beide zou een tattoo kunnen laten zetten tijdens een véél te zatte
avond?
• Wie van beide komt er het meest in Gossip Girl of de roddelbox?
• …

Save the date!

3/12
Karaoke Night
6/12
Sinterklaascantus
11/12
OOV
12/12
POC
13/12
Kerstdiner
1/2 – 10/2
Skireis

