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Woordje van Cultuur
Liefste farmaceutjes,
Welkom in het eerste F-magazine van dit academiejaar :)). Klaar om opnieuw alle
sappige roddels uit het farmaleven te weten te komen? Klaar om het praesidium van
dit jaar wat beter te leren kennen? Kortom klaar om te genieten van dit F-magazine?
Ja? Blijf dan zeeeker lezen!
Natuurlijk hadden jullie het begin van het academiejaar anders voorgesteld. Maar
dat betekent niet dat wij (en het hele praesidium trouwens) niet ons best gaan doen
om er het beste van te maken. De situatie lijkt misschien uitzichtloos maar vergeet niet:
na regen komt altijd zonneschijn! We kunnen dit!
Ondanks alles hebben wij nog heel wat leuke evenementjes voor jullie in petto!
Allereerst is er onze super nice online quiz. Zeker meedoen he! Een scheve kaas-en
wijnavond en een onvergetelijke talentenshow zijn een tipje van de sluier van wat we
nog allemaal gepland hebben voor jullie. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als
wij!
Maar misschien moeten wij onszelf eens voorstellen. Ons motto dit jaar is absoluut
girlpower en dat straalt onze VP cultuur Lauren als geen ander uit. Creatief,
vastberaden en enthousiast zijn de 3 adjectieven die haar perfect beschrijven. Bij haar
is
de
functie
cultuur
vast
en
zeker
in
goede
handen.
Zonnetje in huis Laure is ons volgende teamlid. Als je haar tegenkomt mag je zeker zijn
dat er altijd een lach op haar gezicht staat. Als harde werker die ze is, is ze de perfecte
aanvulling voor team cultuur.
Liefste doorzetter Lissa is de volgende die ons team aansluit. Als zij iets echt graag wil,
gaat ze er voor de volle 100% voor! Ze is iemand die altijd alles geeft, behalve als ze
een kater heeft ;)).
Ten slotte hebben we nog onze Joël die dit jaar onze werkgroep heeft aangesloten.
Van hem zullen jullie ook zeker nog genoeg horen en zien. Geliefd door iedereen die
hem kent en houdt heel veel van pasta pesto!!
Last but not least willen wij team cultuur van vorig jaar bedanken. Liefste Siebe, Elien
en Mariline bedankt om ons zo’n goed voorbeeld te geven. Het gaat moeilijk worden
om aan jullie tippen. Ook willen wij onze liefste Waal bedanken om de afgelopen 2
jaar de taak van Gossip Girl op zich te hebben genomen. You did a great job! Maar
euhm, betekent dit dat wij een nieuwe GG hebben???
Hopelijk klonken onze evenementen jullie als muziek in de oren en kunnen ze jullie
bekoren! Jullie mogen ons zeker altijd contacteren met jullie (cultuurgerelateerde)
vragen!
Blijf positief maar negatief testen!
Veel liefde
xxx Team Cultuur out

Woordje van de praeses
Liefste Farmaceutjes,
Ondertussen zijn de eerste weken van een iets anders academiejaar reeds
gepasseerd. We houden jullie met heel veel liefde up to date, daarom presenteren
we jullie het eerste F-magazine van “Genetics”! Een boekje vol met tips, info, roddels
en nog veel meer.
We hebben het jaar alvast goed ingezet met een episch schachtenweekend, een
leerrijke onthaaldag, een onvergetelijke fakavond en een zomerbar om U tegen te
zeggen.
Zoals al aangehaald, is het een ongewoon jaar, maar dit staat niet direct gelijk aan
een saai jaar! “Genetics” zal alles op alles zetten om jullie van een geweldig jaar te
voorzien. Een jaar waarin corona niet de hoofdrol zal spelen, maar de vriendschappen
en herinneringen die erin gemaakt zullen worden. Een jaar waarin jullie zelfs corona
niet meer zullen herinneren, maar al de gebeurtenissen die jullie hebben
meegemaakt. Er staan nog vele verassingen op jullie te wachten, zowel op sportief
vlak, als op leervlak, als materieel vlak. Kortom, tal van activiteiten waarin niet alleen
jullie veiligheid centraal staat, maar ook vriendschap en de kans om het beste in jullie
zelf naar boven te halen.
Wij wensen jullie namens “Farmaceutica” een veilig, maar vooral een fantastisch jaar
toe. Een jaar waarin jullie zowel successen als tegenslagen als euforische momenten
zullen kennen, de één hopelijk wat meer dan de ander. Maar vooral, maak er een
jaar van dat één uit de duizenden gaat worden. Een jaar waarin jullie onvergetelijke
momenten creëren samen met vrienden. En bij het maken van deze herinneringen,
geniet er elke seconde van zodat jullie zonder spijt terug kunnen kijken op deze
wondermooie tijd.
Labo et Bibo
Bernd Geebelen
Praeses 2020-2021

Onderwijs

Gossip Girl
Mijn liefste gossipers,

Deze eerste editie is een beetje een speciale. Voor één keer blijven de geheimen
geheim en zal ik het in het Nederlands houden. Degenen die toch wat uitgespookt
hebben worden gespaard. (Je voelt je vast aangesproken hè). Het belangrijkste is
dat jullie en jullie naasten het allemaal goed stellen. Het is voor niemand een leuke
periode, maar we moeten erdoor en zullen er sterker uitkomen. Bijt nog even op uw
tanden en houd u flink aan de regels!

Na twee jaar van de sappigste roddels te hebben verzameld, wordt het tijd om de
fakkel door te geven aan mijn opvolger. Het was voor mij een eer om over jullie
streken te mogen schrijven. Natuurlijk ontbreken er nog twee tips om mijn identiteit te
achterhalen:

1. Ik zit in het praesidium
2. Ze noemen mij de Waal

Ik denk niet dat het nog duidelijker kan

Bedankt en hopelijk tot snel !
Amber

Ps. De nieuwe gossip girl houdt jullie al in de gaten

Gossip Girl
Hello my sweet pharmacy students,
Have you wondered where I’ve been? Well, wonder no more because I’m back. It’s a shame
that Amber couldn’t carry the weight of the juicy gossip anymore. I, however, am just starting
to get the taste of it. Despite Corona putting a halt to a big part of our social lives, some of you
still couldn’t resist the temptation of a little misbehaviour. And I am here to expose all of you!
How fun! So let’s stop with the small talk and get started with the gossip!
Cleo and Jules seemed to enjoy each other a little bit too much at a praesidium reunion party.
Their disappearance to the top floor left us wondering what they were up to...
Axelle, isn’t it getting a bit too cold? I’m sure Robbe thought so too. Nothing might have
happened, but can you say the same thing for Max? Are you interested in this love triangle or
does Robbe only have eyes for his recent catch, Beatrice?
Arthur and Mariline can’t keep their paws off each other. Those scandalous kisses can’t be
kept secret. I see you...
Bernd, apparently it was fun to play with the kids, but even more fun to explore your relationship
with one of your colleagues. Don’t get me wrong! At least you don’t have that huge amount
of panda points anymore! Congratulations!
Pozzi has been showing his sentimental side lately. Have you already had the balls to ask Emily
out on a date or have I just done it for you?
Elien, is there still a chance in hell you and Andries are meant to be or did you like your
sleepovers with Stef more? Andries, if you’re in need for a hug, don’t be afraid to slide in my
DM’s xxx.
Recently Domien and Anke have been spending a suspicious amount of time together. Did
Siebe allow this switch in private or is Domien just liking the taste of him?
Merel, it seems that the love with Michiel has ended over the holiday. It seemingly didn’t take
too long to find a rebound. Are you and Simon just friends with benefits or would he like to be
more?
Two members of the Schadebubbel have scored on schachtenweekend. Or should we call it
schadeweekend? Glen and Janne, Jari and Ellen, got something to confess as to what
happened in those tents?
Ah, you make me feel alive...
I’m already looking forward to the next round of gossip! My gossip radar is already on.
And who am I?
That’s a secret I’ll never tell.
You know you love me.
Xoxo Gossip Girl

Sponsor van de maand
Deze maand zouden we jullie graag voorstellen aan onze nieuwe
officiële partners HeW Pharma en Tinge Natural Cosmetics
HeW Pharma is een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in R&D
en de ontwikkeling van natuurlijke gezondheidsproducten. Zo
produceren ze bijvoorbeeld een hydroalcoholische handgel, die
cruciaal is voor de werking van Farmaceutica in deze coronatijden.
Tinge Cosmetics zorgt voor de productie van een volkomen
natuurlijk gamma verzorgingsproducten, gemaakt in België,
exclusief verkrijgbaar bij de apotheek en van topkwaliteit.
Speciaal voor onze studenten zal het in het 2de semester mogelijk
zijn om Tinge Daycare producten te bestellen aan de aankoopprijs
voor apothekers. Een lijst van de beschikbare producten kunnen
jullie
reeds
online
raadplegen
op
https://www.tinge.be/nl/producten/for-daycare/.

Schachtenweekend
Het eerstejaarsweekend was op z’n minst gezegd de nagel
op de kop voor de meeste deelnemers, denk ik. Het was
een mooie springplank naar nieuwe vriendschappen en
een makkelijke manier om ook het praesidium en de
werking ervan te leren kennen. Niet alleen hebben we toch
wel bijzondere verhalen van hen gehoord, ze hebben er
ook voor gezorgd dat wij konden genieten van goede
spinaziestoemp bij 34 graden
.
Daarbovenop werden de activiteiten toch nog goed
geregeld, voor zover onze vriend COVID het toeliet
natuurlijk! Ook al waren de typische cantussen er niet, de
sfeer ‘s avonds was zeker niet minder!
Emily Michiels

Zomerbar der Leuvense
kringen
Normaal wordt het begin van het jaar gekenmerkt door de openings TD’s. Dit
zijn enorm grote TD’s waar wel eens een grote artiest gelijk Lil Kleine komt
optreden. Maar door corona mochten er geen TD’s georganiseerd worden.
Om dit gat op te vullen had Industria het voortouw genomen om samen met
heel wat andere kringen (Ekonomika, Farmaceutica, LBK, Medica,
Psychologische kring, VRG en VTK) 2 zomerbars te openen. Zeker voor
Farmaceutica was dit een goede mogelijkheid om onze relatief kleine kring
eens op de kaart te zetten als “1 van de grote kringen van Leuven”. Het weer
zat vaak niet mee, maar daar merk je toch niks meer van als je al bezig bent
met Hapkin nummer 9. Menig pintje, hapkin en wijntje werd hier gedronken met
daarbij een croqueske of een frituur snack (want dat smaakt toch ook altijd).
Het praesidium heeft zich kapot geshift, maar dat hield velen wel niet tegen
om erna (of stiekem tijdens) enkele glazen van dat prachtige goudgeel
gerstenat marginaal snel binnen te gieten en te genieten van de zomerbar.
Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug bij een eventuele herhaling van dit
top evenement.
Siebe Pevenage

Seksstandje
Dit seksstandje heet in de volksmond ‘reverse
cowgirl’. Hierbij heeft de vrouw controle over
haar genot. Ze dient de penis van de man (al
dan niet) vaginaal langs onder in te brengen.
Vervolgens kan zij het tempo en de beweging
controleren.

Succes garanti met de
tips van Scampi
101 Techniek
Dit is één van mijn favoriete technieken om meisjes te versieren. Deze techniek bestaat
uit 3 fases (namelijk een fase 1, een fase 0 en dan opnieuw een fase 1) en is gebaseerd
op de eenvoudige regel dat meisjes van aandacht houden. Volg onderstaande
stappen daarom goed op en ik kan jullie succes bij de dames verzekeren.
Fase 1 staat gelijk aan aandacht geven. Om te beginnen moet je duidelijk maken dat
je interesse hebt in iemand, dit doe je door haar op een avondje uit eens aan te
spreken of in haar DM te sliden door te reageren op een insta-story. Zorg ervoor dat je
jouw target voldoende aandacht geeft gedurende een voldoende lange tijd zodat
ze doorheeft dat je interesse in haar hebt.
(Tip van Arthur: Geef niet te veel aandacht want dan zie je eruit als een enge freak)
Fase 0: Als het meisje doorheeft dat je interesse in haar hebt, is het tijd om over te
schakelen naar de 0-fase. In deze fase stop je met aandacht te geven, je stapt dus
niet meer naar haar toe op een feestje en je stuurt geen berichtjes meer. Aangezien
meisjes van aandacht houden, komt er altijd wel een moment waarop zij naar jou zal
komen of jou een berichtje zal sturen om te horen waarom je haar negeert of om te
vragen wat er scheelt.
Fase 1 staat bijgevolg opnieuw gelijk aan aandacht geven. Je bent op een punt
gekomen waarin jouw target gevraagd heeft wat er scheelt. Dit wil zeggen dat ze
interesse toont en opnieuw aandacht wil ;). Uiteraard moet je op dit signaal sterk
reageren door opnieuw aandacht te geven.
Geef hier extra veel aandacht en maak een
move!
(Tip van Arthur: deze tweede fase 1 mag je
absoluut niet te lang maken want dan kom je in
een zware friendzone terecht (been there, done
that).
Veel succes!!!

Skireis
Twijfel je om mee te gaan op skireis? Ben je niet zeker door de verstrengde
maatregelen? Geen nood, hier zetten we alles even snel op een rijtje!
Een cashback, wat is dit nu eigenlijk? Dit wilt zeggen dat men heel het bedrag
terugkrijgt indien de reis door de touroperator wordt geannuleerd. Hoe ver moet het
gaan voordat de operator dat doet? Spoileralert! Zij denken 24/7 aan ons plezier.
Allereerst de corona belofte: Vooraleer je op een geweldige Snowtrip vertrekt,
moeten 5 checks worden afgevinkt
1.
De overheden van herkomst/bestemming laten reizen naar je bestemming toe.
2.
Er is geen verplichte quarantaine bij aankomst op je bestemming.
3.
De busreis gaat door en kan dat ook veilig doen.
4.
De geboekte accommodatie is open, evenals de essentiële faciliteiten (arts,
supermarkt etc.).
5.
Het geboekte skigebied is open, evenals de essentiële faciliteiten.
Wanneer 1 van deze checks niet gegarandeerd kan worden, zal Ski-line de reis
aanpassen of annuleren. Maar geen reden tot paniek: bij annulering ben je verzekerd
van een 100% cashback! Geen vouchers, geen extra dossiers -of administratiekosten,
geen gezever.
Daarnaast is er ook de SkiZen verzekering: Moet jij je reis annuleren om welke reden
dan ook? Dankzij deze polis ben je zeker van een 100% cashback tot zelfs 24 UUR voor
het vertrek bij een geldige reden! Indien het is omdat bv de was nog niet droog was
(minder geldige reden), dan krijg je een voucher ter waarde van uw reis dat een jaar
geldig is! Voor €35 per persoon kan je helemaal ‘zen’ je reis boeken, zonder addertjes
onder het gras, zonder kleine lettertjes.
Twijfel je nog steeds of wil je nog eventjes afwachten? Geen nood! De verkoop zal
zeker nog even doorgaan zolang de plaatsen beschikbaar zijn.
Geen enkele andere reisorganisator kan je met een geruster hart op skivakantie laten
vertrekken dan Ski-line. Geen reden om ons niet te vergezellen op deze prachtige
vakantie.

Vriendenboekje
Naam: Lauren Olbrechts

Geboortedatum: 2 augustus 1999

Functie: VP Cultuur

Bijnaam: (de) Lau, rosse, vuurtoren

Wie zou je wel eens willen doen: J.C.

Stiekeme praesidium-crush: idem hierboven, maar niet zo stiekem hihi

Favoriete farma-evenement: Ieder evenement is leuk :))

Grootste blunder ooit: “shhh” zeggen tegen een leerkracht
dat me onderbrak tijdens een mondeling examen (in het
middelbaar wel heee)… oeps

Levensmotto: beter vallen op de grond dan op mijn mond

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: vodka cola (word al misselijk
van er gewoon aan te denken)

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje doorgeven: amai deze zin geeft
me zware heimwee naar de marginale times

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

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: praesidiumweekend, centerpong, dood

Mijn verborgen talent: moet het zelf nog vinden :o

Mijn favoriete plaats in Leuven: de terrasjes op de oude :’(

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn?: 20, het leven was zo mooi toen corona
nog niet bestond…

Guilty pleasure: Among us spelen met praesidiumvriendjes hihi

Dit vind ik heb moeilijkste vak: organische 2

Dit vak heb ik het meeste geskipt: instrumentele en celfysio xd

Horoscoop
WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Je weet niet goed wat je moet doen de laatste tijd. Maar geen zorgen, er komt een
nieuwe uitdaging aan! Laat het verleden achter je en sta open voor de nieuwe
uitdaging.

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
De laatste weken zijn vrij hectisch geweest voor jou. Neem wat rust voor jezelf en laat
je maar eens goed verwennen, want je verdient het!

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Je hebt de laatste tijd nogal wat pech gehad in de liefde en het lijkt allemaal een
beetje tegen te zitten. Blijf niet bij de pakken zitten en ga toch maar op die ene date
waarvan je denkt dat het geen goed idee is!

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
Op dit moment gaan veel dingen niet zo vlot als je ze gepland had. Misschien moet
je gewoon de dingen die je niet kunt veranderen accepteren. Laat je teleurstelling
je niet opzij zetten, concentreer je in plaats daarvan op de dingen die in het
vooruitzicht liggen. Zelfs als het wat meer tijd in beslag neemt zul je, met voldoende
vasthoudendheid en geduld, je doel bereiken!

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Het nieuwe academiejaar is gestart maar je bent totaal niet mee met de lessen en
hebt hierdoor een beetje stress. Geen zorgen, we zijn nog maar week 5 dus je komt
er wel!

VISSEN 19 februari t/m 20 maart

Door corona heb je de laatste tijd veel te veel tijd dus je weet niet goed wat
je moet doen nu alle cafés en restaurants dicht zijn. Kom meedoen aan de
online quiz en kijk hoe het gesteld is met jouw kennis!

RAM 21 maart t/m 20 april
Iemand die je kent heeft het momenteel een beetje moeilijk. Vraag aan hem/haar
of hij erover wilt praten en draag zorg voor elkaar!

STIER 21 april t/m 21 mei
Je bent met je hoofd in de wolken. Alles lijkt perfect te gaan in de liefde,
vriendschap en met school. Blijf met je voetjes op de grond want mooie liedjes
kunnen niet altijd blijven duren.

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni

Je zit in een moeilijke tweestrijd. Er ligt een moeilijke beslissing op je pad en
weet niet goed wat je ermee moet doen. Neem zeker genoeg tijd om erover
na te denken en onthoud: uiteindelijk komt alles goed!

KREEFT 22 juni t/m 23 juli

Je hebt nood aan verandering. Ga eens uit je comfortzone en doe eens iets
zot!

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
Je mist de tijden voor corona. Je wilt terug uitgaan en van die zotte avonden
meemaken zoals vroeger. Probeer iets te zoeken wat je leuk vindt en voor je het
weet kunnen we weer uitgaan zoals vroeger!

MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Je bent de laatste tijd een beetje onzeker omdat je weinig bevestiging krijgt van
anderen. Maar hey, je hebt toch helemaal geen bevestiging nodig? Kijk wat minder
naar anderen en werk aan jezelf!

De dag van…
Jarne Clerckx
Maandag 21 september:
9u30 De eerste dag van het semester en al
meteen vroeg uit bed want het is tijd om
de nieuwe eerstejaars te ontvangen.
10u30 Tijdens de info sessie zag ik al vlug dat sommige
dingen nooit gaan veranderen want Siebe
kwam weer casual op zijn sokken binnen
gelopen in de aula (te laat).
12u00 De rondleiding passeert langs de oude markt
die dit semester helaas nog niet hetzelfde is
geweest, hopelijk komt dat vaccin snel en
kunnen we die cafés eindelijk terug goed
verkennen.
13u30 Na de rondleiding in Leuven en op Gasthuisberg was het tijd om de
eerstejaars te verlaten en te beginnen aan de voorbereidingen voor
onze Kick in Fak. Maar niet voor een gezonde maaltijd aka chicken nuggets
van de McDo.
14u30 Mariline, Stef en ik zijn de cocktails aan het maken, die natuurlijk ook eens
uitgeprobeerd moeten worden. Ze zijn een beetje straf maar dat kan geen
kwaad…
17u30 Tijd om naar de Maxim’O te vertrekken om alles in orde te brengen voor
vanavond.
19u30 Het wordt duidelijk dat er echt belachelijk veel gezopen wordt. Domien en ik
lopen dus nog snel naar de Colruyt om er voor te zorgen dat er genoeg drank
is voor de rest van de avond.
23u30 Misschien waren die cocktails toch iets te straf want ik zit met mijn blote handen
brokjes spauw te vissen uit een verstopte pisbak.
24u00 Pisbak proper, handen 10 keer gewassen. Tijd om te genieten van het laatste
uur van de Fak.
01u00 Helaas moeten we nu al sluiten maar het was een geweldige editie. Hopelijk
volgen er nog véél van deze avonden!

Roddelbox
CV was niet voldaan na EJW waardoor ze besloot om er op de zomerbar weer vol
voor te gaan..
Bernd heeft al raakgeschoten en in Cleo is er al raakgeschoten, wanneer zorgt
Domien ervoor dat het bestuur op gelijke hoogte komt te staan?
Axelle V. heeft een match met Jules G., tweeling-incest is helemaal okéeee!
De interkringenrelatie met Medica was nog nooit zo goed, thx cleoooo
Het merendeel van het praesidium scheelt ondertussen al 3 jaar met de 1e jaars. Dat
maakt het al een beetje moeilijk om die nieuwe generatie te begrijpen. Gelukkig lijkt
de schachtentemmer (Elien) een manier gevonden te hebben om dit probleem op
te lossen. Zij heeft namelijk een gastje van 2002 aan de haak geslagen.
PS: zeg Stef hoe is het om met een oudere vrouw naar bed te gaan?
Jari en Ellen wanneer komen
#iedereenheeftnoodaanaffectie

we

jullie

juicy

tentverhaaltje

te

weten?

Ben heeft het niet zo voor paardenmeisjes, ik ga helemaal akkoord met hem
Arti moet geen vat meer geven voor schachtjes en daar maakt hij goed gebruik van
@c
Deze regering is niet mijn regering #VuileSossen
Avond toch nog goed kunne afsluiten R, ondanks de aanranding
De zomerbar zorgde voor veel nieuwe interkringrelaties, Axelle leek nogal
geïnteresseerd in LBK. Gaat ze een boerke vinden die bij haar in de smaak valt?
Elien en Stef hebben het wel heel gezellig de laatste tijd. Dat daar maar geen kindjes
van komen...
Elias wordt papa
De betekenis van het woord volkitten, Cleo weet er ondertussen alles van
#SlechteHelftVanDeTweeling
Is Bernd nog een panda? Of mag hij zich tegenwoordig een echte dekhengst
noemen? “Enkel zijn speelplein-date kan dat weten”

Jari en Stef binnenkort aangetrouwde familie #JadeIsInTheMix
Ik ben aangerand #me2 #A
De huidige schachtentemmer zou al 2 weken met een 2002 boyke bezig zijn.
#justicevoorElienhaarintegriteit
Wanneer zie ik je nog eens scheef gaan calvin ;)
Jarne, knijp die billen al maar dicht, want Stein heeft het op de VP fakbar gemunt
Tom is toe aan zijn derde date met een schachtje, heeft hij het achterste van zijn tong
al laten zien of blijven de bakken nog uit?
Heeft Cleo gepoept met iemand zijn tweelingsbroer terwijl iedereen van argon onder
haar gezellig aan het drinken was?
Misschien
Elien is laaijing
Ik heb gehoord dat iemand een oogje heeft op Calvin en hem wil binnendoen 0.0
Stein en Cleo, wat gebeurt er daar allemaal in die tent?
Sebbi verliefd op Irene Andelhofs? Who is she? #vb #milf
Minimum 3 uur in de middel van de nacht naar een dronken persoon aan het zoeken
geweest. Om te voorkomen dat er iets slechts kon gebeuren. Best wel grappig.
Sebbi is opnieuw goed op de schachten aan het jagen
Jari & Ellen, Glen & Janne, Elien & Stef, laat die bakken maar komen x
Cleotje toch, hoe ge het doet dat is ons een raadsel maar ge neemt er wel steeds de
knapste broers uit!
Last van een gebroken hand? Geen probleem met Cleo in de buurt, zij helpt je met
veel plezier een handje (of mondje) #Medica
Stef slaapt nooit meer op zijn eigen kot, is hij de sleutels van zijn kot misschien kwijt? De
sleutel naar Elien haar hart heeft hij daarentegen wel gevonden
Het is gebeurd #AliasEliasIlias

Cleo is zeer tevreden met de nieuwe interkringenrelaties want dan kan ze stoppen
met de broers van praesidiumleden binnen te doen, kuch kuch Stein kuch kuch Jules
Jules (Arthur's knappere wederhelft) heeft precies meer succes bij de knappe farma
girls dan onze oud praeses. #wanneergeraaktscampivanhetstraat???
Het aantal jaren verschil tussen arthur en zijn nieuwe vlam is gelijk aan het aantal
uur/dag dat hij voor zijn stage werkt. Doet hij niks voor zijn job of is z'n crush zo jong,
wie zal het zeggen?

Koken op kot
Heb jij altijd al een fantastische kok willen zijn of heb je culinaire inspiratie nodig in deze
coronatijden? Vanaf nu komen wij iedere maand met een snel, budgetvriendelijk
receptje om zelf eens te proberen op kot! (nu hebben we eindelijk eens tijd om zelf te
koken).
PIZZA 4 KAZEN
1.
Verwarm het bier in een steelpan tot handwarm.
Doe de bloem in een kom en meng de gist erdoor. Schenk
het lauwwarme bier erbij en kneed met een mixer met
deeghaken of met de hand door elkaar. Voeg de honing
en het zout toe en kneed verder tot een stevig deeg dat
fluweelzacht aanvoelt. Maak er een mooie bal van,
bestuif licht met bloem en leg terug in de kom. Dek af met
vershoudfolie en laat 2 uur rijzen.
2.
Kneed na 2 uur het deeg nogmaals door. Verdeel in
8 stukken en kneed van elk stuk een bolletje. Dek de
bolletjes af met een schone theedoek en laat nog 30 min.
rijzen.
3.
Steek ondertussen de barbecue aan en laat die flink heet worden (250-300 °C).
Leg een pizzasteen op het rooster, zodat die ook goed heet wordt. Of verwarm de
oven voor op 225 °C. Liefst met een pizzasteen erin.
4.
Rol een bolletje deeg zo dun mogelijk uit met de deegroller tot een lap van Ø
22 cm. Bestrijk de pizza met 1/8 van de pizzasaus. Rasp er 1/8 van de Parmezaanse
kaas over. Verdeel er een ¼ bol in stukjes gescheurde mozzarella over, 1/8 van de
ricotta en 1/8 van de gorgonzola. Ris de blaadjes van de takjes tijm en strooi 1/8 deel
ervan over de pizza.
5.
Leg de pizza op de pizzasteen op de barbecue of in de oven. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld de gladde met bloem bestrooide bodem van een springvorm. Zo krijg je
de pizza makkelijk op de pizzasteen. Doe de deksel op de barbecue en bak de pizza
in 8 min. knapperig. Neem de pizza van de barbecue, snijd in 8 punten en serveer.
Maak zo nog 7 pizza’s.
Bewaartip:
Laat 4 pizza's akoelen,
verpak ze per stuk in
vershoudfolie en vries
ze in. Laat de pizza's
voor
gebruik
ontdooien
en
verwarm ze 5 min. in
de oven op 220 °C. Je
kunt de pizza’s 2
maanden
in
de
vriezer bewaren.

