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Woordje van Cultuur
Heyyy lieverds,
Hier zijn we weer met ons maandelijks (roddel)boekje! De examens
zijn ondertussen al een tijdje bezig, maar we komen stilletjes aan
toch terug in die eindsprint terecht!! De laatste loodjes zijn altijd de
zwaarste, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we zijn
ervan overtuigd dat jullie die laatste examens helemaal gaan
knallen. Het is ook geen ramp om er even door te zitten. Pak zeker
genoeg pauzes, ontspan genoeg en bel/videochat genoeg met al
jullie vriendjes! WE ZIJN ER BIJNA!!!
Deze exameneditie van ons magazine is een stukje korter dan
normaal, maar staat weer vol leuke roddels, raadseltjes en leuke
bezigheden om jullie blokdagjes toch wat op te lichten. We denken
dat als iedereen zo hard zijn best doet bij de examens als ze
gedaan hebben om die roddelbox in te vullen dat iedereen er
vlotjes door zal zijn xd. On that note, zullen we dit tekstje afronden
en jullie verder laten gaan naar the real juicy stuff. Geniettt en blok
nog goed he mannekes xxx.
Reminder: blijf positief maar negatief testen!
Veeel virtuele knuffels xxx
Team Cultuur out

Gossip Girl
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of pharma’s elite.
Blair told us: “It was once said that a person’s eyes are windows into their soul. That was before
people had cell phones.” Cell phones also mean that gossip goes around really fast… I’ll tell
you what I got ;)
First of all, congrats to Stef & Elien and Domien & Anke! Let’s see how long these relationships
will last once the lockdown is over..
As we’re all good students we know preparation for an exam is really important. Stef likes to do
this with 11 ad fundums. Is he hoping he gets 1 point for each ad fundum?
Robin and Arthur, damn you guys are rocking with BR this year. Even Stef’s mom loves you! Use
your connections well ;)
TWP was long under the radar, but they are back now and all trying really hard with girls ;) Are
they scoring? Who knows.. Well I don’t and I am happy about that.
Jade… Girl… Drunk texting Jari wasn’t really smart. Behave yourself next time. Enough other
boys who are ready for you!!
Max wanted to step up his game under the bed sheets so he stole a ‘spatel’ from the lab..
Interesting!
Tom has a weakness for ‘schachtjes’. The first one friendzoned him, so let’s move on to the
second one. Maybe try someone your own age next time!
Sebbi was seeking for attention again and did an ad fundum out of a graduated cylinder in
the ‘formulering & bereiding’ lab. Let’s hope he finally scored on the retake of the practical
exam. Maybe better next year.
Calvin, you’ve got a secret admirer. Keep your eyes open and maybe you’ll find out who this
is. She likes to stay anonymous so I can’t help you out here.

That’s it for now, loved to hear about all these naughty boys and girls. Keep up the good work,
you pharma peeps.

HOTTIE OF THE MONTH (boy): Bob Menten (2e bachelor)
→ slide into his DM’s on insta: @bobmenten
HOTTIE OF THE MONTH (girl): Demi Habets (1e master)
→ slide into her DM’s on insta: @demihabets

And who am I? That's one secret I'll never tell!
You know you love me
xoxo GG

Brain trainers
Woordzoeker

Sudoku

Welk vat gaat er eerst vol zitten?

Wat moet er op de plaats van het vraagteken staan?

Koken op kot
Spirelli met spekjes, mozzarella en kerstomaten
Spirelli

500 g

spekreepjes (gerookt)

200 g

kerstomaten

250 g

bladspinazie

300 g

mozzarella (kleine bolletjes)

150 g

olijfolie
peper
zout

1. Kook de spirelli zoals vermeld op de verpakking.
2. Bak de spekblokjes krokant in een pan met wat olijfolie. Doe er de kerstomaten bij
en laat enkele minuten meebakken. Spoel intussen de spinazie en doe ‘m bij de
kerstomaten in de pan. Laat slinken. Laat de mozzarellabolletjes uitlekken.
3. Giet de pasta af en meng ‘m met de groenten. Schep er ook de mozzarellabolletjes
door. Breng op smaak met peper en zout. Serveer warm of lauw.

Seksstandje
De laptop
De examens zijn weeral bezig. Voor vele studenten is dit een zware
periode met vooral veel blokwerk. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat zitten studenten achter hun boeken, waardoor er maar
weinig tijd over is voor andere activiteiten zoals seks. Gelukkig heeft
de schadebubbel hier een oplossing voor, namelijk de laptop. Voor
dit seksstandje heb je enkel 2 stoelen (of een zetel) nodig. De vrouw
zet zich reverse op de penis van de man en leunt zo ver mogelijk
naar voor. Hierdoor creëer je de ideale laptophouder, waardoor je
tijdens seks en studies optimaal kan combineren.

Roddelbox
De pieter zijn moustache is de spuigaten aan het uitlopen
Boodschap van algemeen nut: TWP een nee is een nee = stop met proberen het gaat
toch niet lukken
Bloeit er iets moois tussen de quaestor en haar vlam of wordt ze toch nog verleid door
haar openingsdans?
Ik heb horen zeggen dat TWP zaad beter werkt dan het Pfizer vaccin
Zeg nu ben ik wel eens benieuwd wie die secret roddels over calvin instuurt, ipv ze in
de roddelbox in te sturen, stuur ze is naar mij
Jade, nuchter sturen naar Jari is al niet slim! Laat staan dronken, heb je je lesje nog
steeds niet geleerd?
Janne, wanneer start uw flirtcursus opnieuw? Arthur heeft tips nodig
C.V. wil je met mij eens op date? Xxx
Siebe is aan het sparen om zijn haar te doneren aan Think Pink. Weliswaar niet enkel
het haar op zijn hoofd als jullie begrijpen wat ik bedoel...
dat zoveel van arthur zijn versiertrucs alcohol bevatten toont wel aan waarom hij nu
voor een simpele schacht gaat
Stef wordt het niet eens tijd om uw relatie met Elien officieel te maken? Een meisje
wordt graag gevraagd als vriendin...
Stef geeft zeer goed hoofd dixit Elien (interesse? +32 468 19 24 91)
Ik heb geen idee wie bij elke f magazine op Calvin hit, maar bij deze heb je nu
concurrentie!!
De daad bij lauren en Jarne gebeurt zo weinig dat Jarne al in zijn slaap geluid moet
beginnen maken
Robin staat in "nauw contact" met Stef zijn mama
Oude Knorrie vind sexten belangrijker dan drankspellekes
De huidige praeses heeft evenveel succes bij de meisjes als de vorige, wie zou
ondertussen al het meeste pandapunten verzameld hebben?

Jarne praat blijkbaar over zwangere vrouwen in zijn slaap...Lauren, you better watch
out or pick up your game
Stef, we weten dat er veel manieren zijn om je voor te bereiden op een examen maar
11 adtjes voor het theorie examen BOT is misschien niet de meest tactische keuze
Elien: "als Stef een watermeloen was, zou je zijn zaadjes dan inslikken of uitspuwen?"
"Ik kan kapot goed HOOFDT geven" Dixit Stef
Ik drink jarne onder tafel
Ik mis de tijden dan roddelboekje nog enkel TWP was
TWP is triest dat ze geen schachtjes konden kopen
Knorretje, sorry voor het viseren, we love you xxxxxxxxxxxx
Waarom steekt arthur zoveel moeite in zijn versiertrucs? een giroulle heeft toch met
een stofzuiger genoeg
A.V. Heeft minder IQ punten dan ik jobaanbiedingen heb.
Tom cantust samen met een schachtje, gaat hij voor de 2e keer gefriendzoned
worden door een schacht?
Ben wout random tegen gekomen en heb hem in de toiletten afgezogen (kon me
niet inhouden)
Alternatieve naam voor LBK: LTK, Leuvense tractor kring
Maar goed dat arthur zijn familie veel geld heeft, want hij heeft geen andere
kwaliteiten die een meisje zou kunnen aantrekken
Laure, deed je de initiatiecantus op shotjes bacardi?? Blijkbaar was het MAAR mojito!
Dat kan niet he, pas maar op volgende cantussen!
Elien mag mij wel eens komen temmen xx geheime aanbidder
Lauren heeft haar internet op privé moeten zetten, Jarne pick up your game
Is ben eerder voor paardenmeisjes of voor tatoomeisjes?
Volgens Lauren kan Stef geen hoofd geven...What happened here?

Wanneer je de laagste peer evaluation krijgt terwijl uw deel van de presentatie het
enige goede was... #FC
Misschien moet ge eens wat minder roddelen Arthur? Dan hebt ge uw fantastische
moves (die allesbehalve werken) niet nodig om een meisje te fixen
Stein heeft de brains, de looks, het enthousiasme, de handigheid, de zelfzekerheid, de
stijl, het leuke karakter, de aantrekkelijkheid, het talent, de sympathie, de body en
nogmaals de brains. Elien heeft de rest
Siebe gaat tegenwoordig niet meer zwemmen in het zeetje, hij verkent liever de wilde
wateren van Claudia
Jarne zeept u maar al in, Doordat Stein tijdelijk werkloos is heeft hij tijd voor zijn oude
hobby van op VP fakbars jagen
Shout out naar Petra van het labo om zo een schatje te zijn!! <3
Blijkbaar is pokeren net zoals jongens versieren, Janne is er een pro in
welk schoonmaaktoestel zal arthur palen?
Tom wilt graag Ben pakken
Sebastiaan heeft al 4 schachtjes geneukt, maar het is precies toch onder de radar
gebleven
Ik zal je missen Calvin, kom ne keer langs bij de corona hihi, je crush x
Onzen elias dat is toch echt een vader figuur he
Sinds Bobo tandarts studeert heeft hij nog een tandje bijgestoken in het versieren van
farmagrietjes
Anke viel op het blonde dotje van Siebe, Domien you know what to do: haal Dorien
maar weer uit de kast
Dikke s/o naar Lauren Olbrechts voor al je hulp
Jade en Emma hebben wel vaak de emmer moeten bezoeken tijdens de
initiatiecantus. Kunnen ze een cantus niet aan? x
Blijkbaar is deegje zeer goed in boykes fixen voor anderen, miss moet hij een ene
zoeken voor arti want zelf bij de vrouwelijke schachtjes heeft hij geen kans

Schacht Emma is nog maar 17, dat heeft helaas geen zin, maar Stef had het al gezien:
"Daar zit potentie in"
Jarne heeft iemand anders bezwangerd, dus Lauren gaat het bij Stef zoeken
Wout piet groot
Stiekem seks met wout gehad niet tegen zijn vriendin zeggen hihi
Gelukkig heeft cleo de boekhouding beter in de hand dan haar liefdesleven
Hopt Bartje nu van zijn ene schachtje naar zijn andere schachtje?
Stef is "efkens met Bernd bezig", whatever that means
Als Siebe zijn vettig haar losmaakt denken wijven vanzelf dat dat McDonalds is
Compenseert de lengte van Siebe zijn dotje hetgeen dat hij onder tekort schiet
Wout houdt wel van een vinger in zijn poep
M. V. en L. V. jullie hebben de aandacht van enkele praesides
Calvin, ik heb nog steeds zin om je te doen, moet ik de eerste stap zetten?
Stef heeft liever Bernd dan Robin
Farmagrietjes zijn gemakkelijk, maar de quastor is toch nog wel een niveau apart
Zou Elien haar bril in de weg zitten tijdens het HOOFDT geven?
Wat ziet Sofie J. in een Waalse Hollander? Valt ze voor de kant van de luie Waal of
voor de kant van de gierige Hollander?

