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Woordje van Cultuur
Liefste farmaceuten,
Eindelijk is het volgend F-magazine weer daar, en het tweede semester is
prachtig ingezet door jullie. Die verdomde examens zijn eindelijk gedaan en
dus kunnen we opnieuw komende 3 maanden volop genieten van het
studentenleven en negeren dat er in juni opnieuw examens zijn. Farmaceutica
wil jullie helpen met de trauma’s van januari te vergeten door enkele keitoffe
evenementjes te organiseren. Een semester vol met cantusjes, TD’s en faks
staan op het programma.
Farmaceutica heeft bewezen dat ze niet onderdoet aan de Antwerpse
Wikings op skivakantie, maar what happened in La Plagne, stays in La Plagne!
Naaah… De roddelbox verklapt alle geheimpjes wat er gedurende de lesvrije
week gebeurd is, daarnaast helpt Gossip Girl natuurlijk jullie te exposen 😊. Op
Catch your match TD zijn er heel veel matches gevangen en kusjes uitgedeeld,
heerlijk! Als laatste was onze kaas- en wijnavond onvergetelijk! Alleja, van wat
we dan nog weten. Dikke merci voor de leuke opkomst!
Zoals jullie wel gezien zullen hebben op Facebook zijn we op zoek naar groots
(of minder groots😉) talent voor onze aankomende talentenshow. Moest je je
geroepen voelen om een leuke act samen te stellen, mag je ons altijd
contacteren! Alles is welkom, zelfs de fietspomp van Kipje en de zwemclub
(Seppe, Koen, Christophe en Dries) xoxo . Ook kan je alvast de knapste
vrijgezel, tooghanger van het jaar, labokluns van het jaar… nomineren om een
Farma Award te winnen! We zien jullie graag komen naar Farma’s Got Talent
om deze avond compleet te maken!
Binnenkort organiseren we een zware bierenavond, de ideale kans om nieuwe
biertjes te proeven of om straalbezopen te worden. Halftime heeft ook niet
stilgezeten en zal 19 maart afkomen met een knaller van een TD in de Rumba!
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons om de derdejaars eens aan het werk
te zien.
Veel leesplezier tussen de lessen door!
Met veel liefde
Team Cultuur

Woordje van de Praeses
Liefste Farmaceutjes
Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van goede resultaten en een
fantastische lesvrije week waarbij er voor de skiërs en snowboarders onder ons
hopelijk geen breuken zijn voorgevallen.
Het 2de semester draait inmiddels weer op volle toeren, en met het hele
praesidium hebben we opnieuw ons uiterste best gedaan om het semester in
te vullen met verschillende fantastische en onvergetelijke evenementen.
Op de agenda kunnen jullie onder andere de talentenavond, waar verborgen
talenten naar boven komen, het galabal, waar meer cava dan ooit zal
vloeien, en nog veel meer activiteiten verwachten.
Namens Farmaceutica wens ik jullie allemaal een fantastisch 2 de semester
waarin al jullie dromen mogen uitkomen en jullie misschien de farma-award
winnen op de talentenavond waar je altijd al van gedroomd hebt.

Labo et Bibo
Arthur Giroulle
Praeses 2019 – 2020

Onderwijs
Hey iedereen,

Examens exit, tweede semester start!! Het feesten mag terug starten…
Inzake onderwijs liggen er weer enkele interessante zaken op tafel. Zo werd er
zowel op de POC als op de STURA-vergadering overlegt over het nieuwe
deliberatiepakket. Dit wil de KU Leuven inlassen om de studenten terug volledig
op hun jaar te krijgen en studieachterstand te vermijden. Het idee erachter is
om een eerstejaarsstudent nadat hij/zij volledig om zijn/haar eerst jaar
geslaagd is een mijlpaal toe te kennen en hen eventueel door te delibereren
naar het volgende academiejaar voor maximaal 12 studiepunten voor vakken
waar een 8 of 9 werd behaald. Wat betekent dat het huidige tolerantiekrediet
zou worden aangepast naar 12 studiepunten deliberatie en 12 studiepunten
deliberatie met een totaal van 24 studiepunten. Ook de “30%-CZE en 50%-CZE”
regel zijn voor herziening vatbaar. Maar dit zou pas ten vroegste in het
academiejaar
2021-2022
ingaan.
Verder
gaan
er
een
paar
programmawijzingen gebeuren komend academiejaar met name over de
volgtijdelijkheidsvoorwaarden van sommige vakken.
Indien je met vragen zit hierover, don’t be afraid to ask!!!
Verder rest ons nog jullie veel succes te wensen met het tweede semester, op
naar wederom een topsemester! ☺

Andries en Joël,
JEEEE BOYZZZ x

Gossip Girl
Well well well
Hello to my favourite students! Exams have been over for a while now and boy
oh boy, I saw and heard some naughty stuff. Lay back and be ready for the
next bunch of gossip.

10. Joel is the biggest charmer of them all. He’s popular and has a lot of friends.
So what did he decide? To show his appreciation for his girl friends, he necked
on with each one at the ski trip

9. The ski trip was a success. I think Domien and Maud might share the same
opinion! Let’s not get into too much details but we all know what happened in
the...

8. Another love story that started in France! Elien, I didn’t know you liked
younger guys! Tim must have been very very happy!

7. Sebastiaan broke a sacred rule. No wait, he broke it twice. He’s clearly into
fresh schachtjes. Strike one, strike two, but who will be strike three?

6. Arthur is getting serious with someone. After several rumours, it has been
confirmed that sparks are flying between him and Mariline.

5. Domien, Bernd and Kobe. Three boys. The real friendship, the real deal. And
with that friendship comes a little kiss. Just one like real bro’s!

4. To keep our tradition, here’s one about Cleo. That sweet little girl caught a
big fish. Stein and Cleo, may we wish you the best of luck!

3. Ah we all love Valentine, don’t we? The time of real love, especially if you
were at the Catch your match Td! Heleen, we all saw you, getting one shot for
kissing and another for the next!

2. Whom we also couldn’t look past, were Axelle and Robbe! You guys were
everywhere, kissing and kissing again, but rumour says, Robbe also kissed Jip
(again).

1. It seems that now Domien has got his normal colour back, he’s a real catch!
Just ask Celeste, she’ll confirm.

It was a terrific start of the second semester. If you think your secret is safe or
has not been discovered yet, just remember that I know some things are better
left unsaid. Rest now and get ready for another party where you’ll be the prey
of my next gossip!

And last but not least, the next clue towards my identity : I was born in ‘99

You know you love me
And who am I?
You’ve still got no idea
Xoxo Gossip Girl

Skireis
Om 18 uur startte onze eerste ski reis met farma (en zeker niet de laatste). Ik
herkende niemand en wist dus niet zeker of ik op de juiste plek, maar daar
kwamen mijn vrienden al. Na een nachtje in de bus zagen we de eerste pistes,
ik had er echt zin in ! Elke dag waren we na de ski exact om 16 uur in « Le Bonnet
» voor de après-ski en die Glühwein ging vlot naar binnen.
Jammer genoeg hebben we een keer die heilige après-ski wel gemist. We
hadden een hele dag geskied in Les Arcs, net iets te lang. Toen we terug op
het domein van La Plagne waren, waren de télé-sièges al toe. We mochten
gelukkig toch met de pisteurs de bus nemen tot Aime-La-Plagne en daar was
een bus tot ons hotel. Die hebben we ook gemist... Dan hebben we maar een
taxi genomen. 2 uur later zijn we eindelijk thuis en net op tijd voor de diner
savoyard.
En om te eindigen nog iets over die (veel) te korte cantus. Wat voor een idee
om een cantus te maken zonder tempus. We mochten naar Wc maar de
liedjes gingen verder, ik wou niets missen van deze cantus dus liep ik naar de
wc. In mijn zatjes ben ik beginnen te spurten, maar dat was geen goed idee
op een ijzig terras. Ik viel heel hard op mijn knie en hiervan had ik nog de hele
week last van. Cantussen is gevaarlijker dan skiën ! Pas op !!
Julie Delepine

Seksstandje
De oester:
Neen, dit is niet het klassieke missionaris standje!
Zij ligt neer op haar rug en haar partner ligt op haar.
Hij moet op zijn handen en knieën steunen, en zij moet haar dijen van de grond
houden wanneer haar partner haar penetreert. Hij blijft in deze houding en zij
beweegt haar dijen op en neer.

Vriendenboekje
Naam: Janne Goyens

Geboortedatum: 15 maart 1999

Functie: Sport.

Bijnaam: Jeanne, VP (van de Kipfenbouwt
weliswaar).

Wie zou je wel eens willen doen: Zeger (Kamp Waes).

Stiekeme praesidium-crush: Kobe.

Favoriete farma-evenement: Cultuurreis Dublin <3.

Wie is je eerste keuze om een ijsblokje aan door te geven: EMMELY.

Grootste blunder ooit: Te veel om op te noemen.

Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden:
Limoncello.

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: HDR.

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Marginaal, cantus, adtjes.

Mijn verborgen talent: Ik kan met mijn tong tot aan mijn neus hihi.

Guilty pleasure: PASTA.

Mijn favoriete plaats in Leuven: Mijn kot, love mijn kotgenoten x.

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn?: 20.

Dit vind ik het moeilijkste vak: Medicinale chemie.

Dit vak heb ik het meeste geskipt: Instrumentele, data-analyse.

Horoscoop
VISSEN 19 februari t/m 20 maart
Jouw werk eist je helemaal op deze week. Dat is niet erg, sterker nog, het
geeft jou het gevoel dat je onmisbaar bent. Met frisse energie gooi jij je dan
ook op een nieuwe opgave. Men zal blij zijn met jou en je inzet en dat ook
laten merken.

RAM 21 maart t/m 20 april
Je barst van het talent en wilt dit tonen, gelukkig is er een talentenavond van
farmaceutica waarop je jezelf helemaal kan laten gaan.

STIER 21 april t/m 21 mei
De slechte gewoontes van vorig semester trek je succesvol door. De eerste
lessen zijn dus allemaal geskipt, misschien volgend academiejaar beter.

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni
Je wil eens iets anders drinken op je volgende pré maar weet niet wat lekker
is. Kom naar onze zware bierenavond op 12/03 en misschien ontdek je een
biertje dat wel in de smaak valt bij u.

KREEFT 22 juni t/m 23 juli
Jij voelt je vandaag een beetje eenzaam of buitengesloten. Terecht of
onterecht, je bent zelf de enige die daar iets aan kan veranderen. Blijf dus
niet in dat hoekje zitten.
LEEUW 24 juli t/m 23 augustus
Je hebt onlangs een kostuum/ kleedje gekocht en sta te popelen om die
eens uit te proberen. Het galabal van farmaceutica is hiervoor de ideale
gelegenheid, dus schrijf je vlug in!!!

MAAGD 24 augustus t/m 23 september
Het wordt echt tijd die nare gewoonte van je de deur uit te gooien. Dat weet
je toch. Je zou het ook al zo vaak doen. Vandaag kun jij het.

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober
Je ontmoet deze week veel tegenslag, maar jij bent duidelijk de sterkere
partij. Zorg dat je de ander aanvoelt. Dat moet voor jou toch een koud
kunstje zijn. En je weet; als je de ander kent is de overwinning nabij.

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november
Jij moet deze week een belangrijke beslissing nemen. De toekomst hangt af
van de moed om aan later te denken. Vergeet voor even het hier en nu. Je
kunt genoeg redenen bedenken om iets niet te doen, bedenk nu eens
redenen om het wel te doen.

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december
Je bent deze week wel in voor een romantisch avontuur. Een verliefdheid
komt op en het wordt een heerlijke tijd voor je. Jouw zelfvertrouwen groeit
hierdoor met de dag. Logisch! Ga die dingen doen die je normaal gesproken
nooit durft, maar nu wel.

STEENBOK 23 december t/m 20 januari
Jij ziet deze week dat de situatie zich in jouw voordeel ontwikkelt en dat geeft
je een positievere kijk op de wereld. Je zelfvertrouwen neemt daardoor toe
en je durft je kwetsbaarder op te stellen in je relatie. En waar dat allemaal toe
kan leiden

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari
Toon deze week je romantische kant eens. Je partner zal dat enorm
waarderen. Je relatie kan wel een oppeppertje gebruiken. Bedenk iets
origineels om je partner te verleiden. Je partner zorgt er wel voor dat je er
geen spijt van krijgt.

Roddelbox
Domien en Maud zichzelf opsluiten in de badkamer, wat is er daar gebeurt??
Ik heb deze vakantie vaker Pieter gezien dan jarne
Broer en zus Knoors zijn het semester goed begonnen
Elien heeft haar boykes liever een jaartje of twee jonger
Skireis was wel lit dit jaar
W. heeft minstens 3 pieten gezogen om oorbellen voor Pol te kunnen kopen
Elias heeft robbe een bloedneus geslagen maar na 1 min wist hij niet meer we het
had gedaan dus is hij maar 5 u op het toilet gaan liggen
Farma begint meer en meer op die wikings te lijken. Moeten we ons zorgen
beginnen maken?
T en R vinden het wel eens leuk om samen een badje te nemen
Pis op uw sokken omdat een wiking in de lift heeft gezeken kan echt wel uwe dag
verpesten
Welk meisje heeft Joël zijn zwoele lippen niet gekust?
Ge bent pas hard to get als ge hem eerst laat vingeren en dan wegstuurt
Cleo heeft een publieke dienst gedaan en Stein een beetje dragelijker gemaakt
voor iederen
C zal nog wel een weekje last hebben met wandelen na de laatste nacht op ski met
S
Vice-P sekst waar de praeses langs ligt
Domien maakt badkamer onveilig met Maud tot in de vroege uurtjes
Schrik om gepakt te worden op de kamer? S en C doen het liever in de gang en
worden betrapt door de security
De laatste dag op skivakantie was eentje om nooit meer te vergeten. Bewijst maar
weer eens dat apothekers niet altijd hun eigen waar gebruiken. #teamnocondom
Domien muilt Kara en Maud op 1 dag, Bernd is jaloers op het muiltje met Kara maar
hij doet Maud lekker zelf ook
lavabo of badkamervloer, Kobe en Kaat zijn mensen van vele talenten
Joël muilt iedere Deerne aanwezig op de après-ski
Geldt de bakregel ook voor Kobe-Domien en voor Kobe-Bernd? #PraesidiumIncest
Trio kissing is dik okeee bij Kobe, Kaat en Daphné
Stein en Cléo hadden niet genoeg aan de volledige nacht dus gaan ze ‘s morgens
maar voor ronde 2

Kamer 214 en 232 zijn geschikt voor het nieuwe seizoen van Geordie Shore, seks en
drama gegarandeerd
Stein houdt wel van VP fakbar: eerst Jip, dan Cléo, wie wordt volgend jaar VP
fakbar?
Cleo kon je horen tot in de gang, stein zal goed bezig geweest zijn
Wat deden Cleo en Stein met chocopops in de badkamer?
Siebe is wel heel erg verlekkerd op worstjes
Help ik hoor gekreun uit men badkamer, wat moet ik nu doen?
Wout big pp
T en R zijn na de apres ski samen in bad gegaan , NAAKT !!!!!!
Yanniw is een fag :ooooo
Is de motor vd bus kapot of is onze scampi weer aan het snurken
C is D wel heel erg snel vergeten precies
1 van de broertjes Giroulle steekt zijn vleeshoop in de stofzuiger
Voor gratis drank moet ge bij de Rienst zijn, die geeft de flessen van andere mensen
weg
Elias laat zijn ziel 3x per week door de duivel ophalen. Voor video’s stort 5 euro op
BE89 6969
Voor het beste drankspelletje ooit moet je bij BiG BrAiN Robbe zijn
Joël draait heel vrouwelijk farma binnen op de après-ski
Kaat is ad kampioen!
Volgens Katrien P. wordt ze al sinds het begin van de blok dagelijks gestalkt door een
jongen uit onze richting.
Elien ging niet alleen op haar knieën in de tunnel xo
J.D ge kunt nog nie voor een vetplant zorgen, hou gaat gij ooit voor een kind
kunnen zorgen??
Kipje en judith samen naar huis??
Sebbi ontspoort
Onze enige echte zatte Chinees heeft dieje sponse churros geclaimed bij deze
Ik sta chaud om terug na fristiland te gaan
#1 hartenbreker: C.V
S en AS caught their match
K took S away from the TD and now they are over

Farma td was 1 groot muilfeest
L. Is wel echt hopeloos
Moest er seks zijn toegelaten op de td, dan was er los een orgie ontstaan
De YOLO van Siebe is zoals een kat. Doet z’n eigen zin, maar toch vind ge hem
schattig
Waarom zijn het de meisjes met de meeste geheimen die het meest commentaar
geven?
Er is echt 1 meisje hier in deze zaal die zou hard exposed zou kunnen worden en ze
beseft het zelf niet #A
Maud, gotta catch them all!
Bedzeikende Ratnoe heeft zijn naam weer waar gemaakt
Calvin, de TD goed geëindigd? Met wie ging je juist weg? ;)
Ik wil Robbe wel eens kussen x
J.D. was het een goede nacht of eerder nachten met Christophe?
Bob M. hoe was jouw match?
J.D. dat rijmt op drie en dat is het aantal mensen dat je gemuild hebt op de TD
Wanneer wordt het nu eigenlijk iets tussen Robbe en Axelle, want ik ben fan!
Wordt triokussen de nieuwste trend??? :O
Arthur wint met cock-off op de hockey (allemaal naakte mannen die penislengte
vergelijken)
Als ge gratis drank wilt, Rienst is ur guy

Schacht van de maand
Hallowww, ik ben Tim en blijkbaar ineens schacht van de maand. Het begon
allemaal bij de oh zo leuke skireis, waar we vele goede verhalen hebben
opgedaan, door onder andere al die gratis drank dat ze uitdeelden op de
après ski. Zo rap en zoveel mogelijk pinten tanken vooraleer de gratis vaten op
waren en dan nog eens met die shooters die ze in u bek kappen... Het
eindigden al rap met vrienden die beweren dat onze snowboards gestolen
waren en met emmers langs ons bed of soms zelf tot badjes nemen (inside
joke). Maar daarna was het nog niet gedaan, even 2 uurtjes pauze (terwijl
Rienst, de papa ons eten aan het maken was xx) en direct door naar DE cave,
waar we nog nagenoten van de prachtige skidag/après ski. Maar soms was
na de leuke avond de pret nog niet gedaan ... sorry Elias xxx ly (op zen minst
heb jij droog geslapen).
Hopelijk nog veel van deze goede weken!

De dag van Jana
25 februari:

Een dinsdag maar uitzonderlijk geen BOT III,
heerlijk zo een vrij dagje!
10u de wekker gaat, muziekje op en
klaarmaken om de dag te beginnen.
Eerst nog wat bellen met Marleentje van de
Acco en bijbestellingen in orde brengen voor
de CuDi.
12u snel nog wat eten op kot om dan met de
fiets richting ghb te vertrekken (Fiets was niet de slimste zet met storm Ellen in
de buurt ☹).
13u-14.30u CuDi-shiftjeeeeee (KOM ALLEMAAL JULLIE BOEKEN EENS OPHALEN,
daar word ik blij van hihi xoxo).
Shift gedaan, dus tijd voor mijn date met Arthur (Sorry Mariline x)
Daten met Arthur be like: met de auto naar Heverlee om wijnglazen op te
halen, naar het centrum om bakkers te zoeken met nog voldoende stokbrood,
tussendoor een chocomelkje gaan drinken met appeltaart (EN SLAGROOM!)
om daarna de bestelde kaasplanken op te halen. Dit alles voor onze epische
kaas- en wijnavond die gepland staat vanavond.
17.30u alles droppen op ghb om daarna terug bergje naar beneden te rijden
en nog snel langs kot te passeren.
Al honger, dus toch al maar wat eten met een aflevering van Friends erbij.
Afspraak met Deegje om weeeeral die berg op te gaan richting de kaas- en
wijnavond.
Gezellig avondje op ghb, maar ga niet te lang blijven, ik ga op tijd bedje in.
22.30u Snel alles opruimen; Emmely en ik zouden ervoor zorgen dat de lege
wijnflessen tot de CuDi geraken. Ergens de foute lift genomen oeps, dus Arthur
en Kobe zijn ons moeten komen helpen.
23.30u Mmmmh voorstel voor een kleine voordrink bij Deegje, oké ik ga nog
wel even mee voor de gezelligheid.
Zoals iedereen ondertussen doorheeft is deze ‘ik ga op tijd slapen’ dik hard
mislukt en ben ik om 4u pas in slaap gevallen.

Cantusliedjes 101
Lob der edlen Musika, of 471
Geschiedenis
De tekst van het Duitse lied "Lob der edlen Musika" is gebaseerd op het Latijns
gedicht "Historiola de musico et crocodilo" en is geschreven in 1840 door
Emanuel Geibel (1815-1884).
Het lied werd mondeling overgeleverd tot het voor het eerst in 1843 werd
gepubliceerd in "Musikalischer Hausschatz der Deutschen" van Gottfried
Wilhelm Fink, een verzameling van zo'n 1000 Duitse liederen.
Inhoud
Het lied gaat over een muzikant die met zijn viool langs de Nijl wandelt en een
krokodil tegenkomt die hem wil opeten. Met zijn muziek brengt hij het dier
echter aan het dansen en ontsnapt zo tot in een kroeg.
Gebruiken
Het volledige lied telt zes strofen, net zoals het oorspronkelijke Latijns gedicht.
In de Leuvense KVHV-codex staan er echter maar drie. De laatste drie strofen
worden dus praktisch nooit gezongen. Soms worden de laatste twee regels van
iedere strofe herhaald.
Trivia
Delirium Tremens, een prijswinnend bleek blond bier van 8,5%, bevat (wellicht)
een verwijzing naar "Lob der edlen Musika". Het bier wordt verkocht in een
witgrijs, ondoorzichtig flesje met als logo een roze olifant. Zowel de naam als
het logo verwijzen naar de visioenen en hallucinaties die een alcoholroes
kunnen opwekken. Naast de karakteristieke olifant prijken ook een stel vogels,
een draak en een dansende krokodil met een studentenpet.
In 1988 heeft een student voor 2 bakken bier dit label getekend. Het logo is dus
op oer-studentikoze wijze ontstaan: getekend door een arme student in ruil
voor bier. De link met het lied is dan ook zeer snel gelegd en het is dan ook
meer dan waarschijnlijk dat de krokodil recht uit dit lied tot op het label van
Delirium Tremens gedanst is.

