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Woordje cultuur 
 

Beste medezielen gekweld door examens, 

 

 

Na een fantastisch semester dat alweer voorbij is gevlogen, zijn de examens helaas 

weer daar. Team cultuur wenst jullie alvast veel succes!! 

 

Maar gelukkig zijn we er na een maandje al van verlost en hebben wij voor volgend 

semester enkele keileuke cultuurgerelateerde evenementjes gepland voor jullie! 

Voor de singles hebben wij een speeddate georganiseerd samen met Industria. Dus 

als je afgelopen semester genoeg geproefd hebt van het schoon dat farmacie te 

bieden heeft en eens wilt bezichtigen wat er bij Industria te rapen valt, dan is dit de 

ideale gelegenheid. De week erna is het de climax voor de wijnliefhebbers onder 

ons, want dan is er de jaarlijkse kaas- en wijnavond. 

 

Omwille van de examens hebben wij geen tijd om een uitgebreide editie in elkaar te 

steken, vandaar dit povere exemplaar. 

 

Nogmaals veel succes en tot volgend semester! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gossip girl 
 

My dearest gossipers 

May I wish you a happy New Year full of dirty adventures and dark secrets! I’m 

feeling generous at the start of 2020 and have decided to keep some of your secrets 

unrevealed! Instead, a surprise at the end of this column. But first, take a break from 

your books and read about your naughty friends.  

7. No no she wasn’t wasted! Oh no she didn’t fall from above! Oh yeah you know, 

Cleo missed the last step of the staircase and just broke her hand! Yeah, that 

happens all the time  

6. It’s about time someone learns to dance. Arthur, how could you ever impress 

Daphne if you’re stepping on her toes?  

5. Someone’s getting a reputation out here. I knew you were strong, but Siebe, you 

really must have huge muscles if you’re lifting those bikes every night.  

4. The tip of the month is colouring your hair, preferably blond. Why? Domien 

managed to hook up with not one, but two girls at one night, even sisters!  

3. I heard her screaming from 2km away. I really thought the end of the world was 

near. But no, Emmely saw a spider... 

2. Bye-bye Dries, Cleo will miss you! And your hair, your eyes, kisses,... Come back 

soon!  

 

 

And last but not least, like I promised ‘a surprise’. As you all know, my identity is a 

secret, but at the end of this year, I’ll pass on my privilege to someone else.  From 

now on, I’ll give you a hint about who I am in every F magazine. The first one is.... 

I’m a girl.  

 

You know you love me 

And who am I?  

Start guessing 

Xoxo 

 

Gossip Girl 

 

 

 

 

 

 



De dag van… 
 

De dag van Elien, 12 december  

 

7u15 Ugh eerste wekker gaat af, toch nog eventjes omdraaien… 

7u25 Allee derde wekker gaat af, snel uit bed en haasten naar de ebib om nog een 

plekje te kunnen 

bemachtigen aan een stopcontact. 

7u55 Pfoe het is al druk aan de bib, nog eventjes wachten tot de bib open gaat. 

8u20 Volledig geïnstalleerd en na een tijdje door instagram gescrolled te hebben, is 

het tijd om de 

gsm weg te leggen en aan het studeren te beginnen. 

10u00 KOFFIEPAUZEEE, voordeel aan samen te gaan bibben, is het samen 

gezellig pauze nemen en 

wat bijpraten. 

10u15 Genoeg gepraat, terug achter onze boeken om weer flink te studeren tot de 

middag. 

12u00 Aan het gegrom van mijn maag te horen, is het duidelijk tijd om iets te gaan 

eten. 

Cadeautjesmaand bij McDonald’s.. 1 euro voor een Big Mac… dat kunnen we niet 

laten liggen hihi. 

12u30 Tijdens het eten praten over de plannen voor de zomervakantie want ja laten 

we zeker nog 

niet denken aan die verdomde blok die er bijna aankomt!!! 

13u15 Na een “gezonde” maaltijd tijd om terug te keren naar de bib. 

18u45 Rap naar kot voor sportkleren aan te doen want vanavond is het weer een 

volleybalmatch van 

de Interfacultaire Beker. 

20u00 Na een korte opwarming is farma er weer helemaal klaar voor om het beste 

van zich te geven. 

21u30 We hebben alles gegeven, maar jammer genoeg toch verloren ☹. Maar 

omdat het zo’n fijne 

match was, besloten we nog eventjes vriendschappelijk verder te spelen. 

22u30 Terug op kot, rap een doucheke pakken en toch nog eventjes aan de taak 

van data verder 

werken. 

1u00 Het studeren voor vandaag is genoeg geweest, nog eventjes serie kijken en 

dan bed in. 

2u30 Oow shit weer veel te lang serie gekeken, snel licht uit want morgen is het 

weer vroeg uit de veren. 



Vriendenboekjes 

 

Naam: Domien Verdonck 

Geboortedatum: 25 feb 1999 

Functie: VP sport 

Bijnaam: Domi en blijkbaar ook Dorien  

 

Wie zou je wel eens willen doen: Kelsey Kreppel   

Stiekeme praesidiumcrush: Cleo’tje 

Favoriete farma evenement: Elke farmacantus! 

 

Wie is je eerste keuze om een ijsblokje aan door te geven: Die van onze liefste VP  

Grootste blunder ooit: Loop T-shirts vergeten te bestellen voor de 24 urenloop. 

Levensmotto: nie janken, blijven tanken 

 

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: KBR  

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: De 3 fakbars in de Tiensestraat 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: pries, pries, stopcontact 

 

Mijn verborgen talent: Rubiks cube oplossen 

Guilty pleasure: Big Time Rush 

Mijn favoriete plaats in leuven: Kruidtuin 

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn? 21 

 

Dit vind ik het moeilijkste vak: Medicinale Chemie 

Dit vak heb ik het meeste geskipt: Alles vanaf het 2de jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: Elisabeth Pante  

Geboortedatum: 20/09/2000 

Functie: Cudi 

Bijnaam: Betje 

 

Wie zou je wel eens willen doen: Deegje 

Stiekeme praesidiumcrush: Bertje 

Favoriete farma evenement: Galabal 

 

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

Grootste blunder ooit: denken dat Indiërs onder hun oksels naar currypoeder ruiken 

Levensmotto: gewoon doen 

 

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: het bier van de cantus 

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Seven oaks, maximo 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Sinterklaas Cantus BBQ 

 

Mijn verborgen talent: ik kan men twee ellebogen tegen elkaar houden boven mijn 

hoofd 

Guilty pleasure: Gin Tonic, Glühwein 

Mijn favoriete plaats in leuven: Quetzal 

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn? 19 

Dit vind ik het moeilijkste vak: BOT I 

Dit vak heb ik het meeste geskipt: metabolisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: Sebastiaan Ceunen 

Geboortedatum: 12/07/1999 

Functie: Schachtentemmer 

Bijnaam: Sebbi 

 

Wie zou je wel eens willen doen: Alexandra Daddario 

Stiekeme praesidiumcrush: Céline Robijns 

Favoriete farma evenement: Kiescantus 

 

Wie is je eerste keuze om een ijsblokje aan door te geven: hangt van mijn toestand 

af 

Levensmotto: Wat wals is, vals is! 

 

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: Cactusjenever 

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: De voormalige Pausbar 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: wijn - vodka - cantus 

 

Mijn verborgen talent: Dobbelstenen stapelen met een beker, herexamens 

Guilty pleasure: Ruzie maken met random clubjongetjes 

Mijn favoriete plaats in leuven: Pauscollege 

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

 

Dit vind ik het moeilijkste vak: Fysico 

Dit vak heb ik het meeste geskipt: Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: Siebe Pevenage 

Geboortedatum: 15/11/1999 

Functie: VP cultuur 

Bijnaam: Verfpisser, zeetje, sisi 

 

Wie zou je wel eens willen doen: Amy Adams  

Stiekeme praesidiumcrush: Janne  

Favoriete farma evenement: Kaas en wijnavond 

 

Wie is je eerste keuze om een ijsblokje aan door te geven: De eerste die ik zie 

Grootste blunder ooit: ieder laboexamen 

Levensmotto: Daarvoor kom ik niet uit men bed zulle! 

 

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: ik ken geen trauma’s, enkel 

goed scheile avonden 

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Maximo 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Kiescantus, emmer, voetbaltafel 

 

Mijn verborgen talent: vice-praesessen opheffen 

Guilty pleasure: comadutjes in het weekend, op kousen lopen in ghb 

Mijn favoriete plaats in leuven: mijn bed wnr er eigenlijk les is 

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:data, instrumentele, farmacokinetiek, farma bio, 

hulpstoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schacht van de maand 
 

Hey, ik ben Stef Geukens en ik mag met veel trots de schacht van de maand 

November zijn. 

 

Farma had in november weer een paar fantastische feestjes georganiseerd. Hier 

ging ik natuurlijk altijd op aanwezig zijn. 

 

Eerst en vooral, doopcantus, veel drank, liedjes en plezier. Nadien hadden mijn 

kopers het grandioze idee om nog verder te gaan naar Dox bar. Daar ging het feest 

gewoon verder, op deze wazige avond ben ik met men zatte botten mijn sleutels 

kwijt gespeeld. Waardoor ik dus niet thuis kon slapen  

 

Tweede feestje "Moulin Rougekes", een feestje waar, zoals de naam zegt, rougekes 

in promo staan. Ikzelf ben niet echt een rouge drinker maar een promo kan ik 

moeilijk negeren. Ik had rouge onderschat, deze drank kapt veel te snel binnen en is 

toch straffer als ik dacht. Wat allemaal zorgde voor nog is een zeer wazige avond. 

 

De week daarna kwam de GecensureerTD samen met LBK en Chemika. Aangezien 

deel van mijn vrienden bij LBK zitten moest ik hier dus ook weer aanwezig zijn.  De 

voordrink was iets te heftig waardoor ik veel te veel bonnetjes had gekocht en de 

volgende ochtend wakker werd met 9 bonnetjes van de musicafé.  

 

Dan het laatste feestje van november, de kringenzuip. Waar Farma, De Kelten onder 

tafel ging drinken. Dit is jammer genoeg niet gelukt, maar dat betekent niet dat wij 

alles hebben gegeven. Zij waren gewoon met meer . 

Ik weet eerlijk gezegd niks meer van die avond. Waardoor ik dus heel verrast was 

dat zwarte piet mij kwam straffen in de les. Genant! 

 

Nu nog de examens overleven zodat ik volgend semester weer helemaal in de 

feesten kan vliegen! 

 

Succes met de blok en de examens! Maar vergeet niet te ontspannen  

 

 
 



Seksstandje 
 

‘Ho ho ho’ 

 

Beschrijving: Bij de ‘Ho ho ho’ zit de vrouw op handen en knieën op bed, met haar 

billen omhoog gebogen. De man zit op zijn knieën achter haar terwijl hij haar (anaal 

of vaginaal) penetreert. Deze aangepaste Doggystyle past volledig binnen de 

feestdagen. 

 

 
 

Tip van Max en Max: De vrouwelijke partner doet hierbij een rode neus en gewei 

aan, de mannelijke partner een baard en kerstmuts. Met als gevolg dat de Kerstman 

een van zijn rendiertjes berijdt. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roddelbox 
 

 

Follow Aphroditi on Swarm xoxo 

 

Gaat Ruben V zijn kans wagen bij Charlotte G of durft hij niet? 

 

Jarne laat 3 keer zijn brandalarm afgaan xd kan nie koken 

 

Lauren komt een keer koken op mijn kot, resultaat: 3 brandalarmen. 

 

Elien is een vieze heks 

 

Axelle doet de knapste Chinees van haar jaar, wanneer komt er hier een vervolg aan 

 

Domien, Dorien of transgender? Met dit kapsel is het onduidelijk 

 

Delphine biecht eindelijk één van haar muiltjes op, wanneer volgt de rest? 

 

Max VH is het enkel bij Ella gebleven of moet je niet dringend nog een schachtje 

opbiechten? 

 

J. heeft met Wouter haar Boutje gevonden 

 

Jules G. heeft een TO DO list voor skivakantie en er staan geen dingen op om te 

doen maar enkel voornamen van meisjes 

 

Marge verliest haar adje van Nonkel Ben op de familiecantus, helaas is de avond 

fataal geëindigd voor Nonkel Ben 

 

Christophe moet stoppen met liegen en dringend zijn LOKO-muiltjes opbiechten 

 

Seppe L. bedenkt momenteel al troetelnaampjes voor Elien, wanneer gaan ze een 

stapje verder 

 

Elien doet niet mee aan ijsblokjes, ze gaat liever ineens voor het echte werk x 

 



Ondanks al mijn roddels over Elien die miss nie altijd even waargebeurd zijn, heb ik 

u en uw knuffels graag e @Elien x 

 

Wat hebben volgende 4 mensen met elkaar gemeen? B., K., D., M. 

 

Is Kaat nog veilig, al die schachtjes met een oogje op Kobe gaan hem het leven 

moeilijk maken op skivakantie 

 

Ward K. “was” de enige burgi die een deerne kon fiksen, momenteel ziet hij eruit als 

quasimodo na zijn fraaie val na familiecantus 

 

Andries is on the hunt, knappe deernes opgepast want deze jongen heeft 

ongekende charmes 

 

Onze geliefde praeses die filmavonden houdt met een schacht, gaat er dan toch een 

vat komen? 

 

Anonieme tip: de transgender in de vrouwenwc in maximo schijnt jellert D.K. te zijn 

 

Bartje ietsje te diep in het glas gekeken na de twp cantus 

 

Shoutout paracetameme69 

 

Robbe en Axelle kunnen elkaar duidelijk niet weerstaan 

 

Zatte Siebe en fietsen zijn 2 dingen die niet samen passen #dominos 

#zovermogelijkgooien 

 

Ik wil mijn temmer een kusje geven xx 

 

E.P. en B.V. gespot in Schotland, bloeit daar iets mooi????? 

 

Stein K. wordt nog steeds als schacht behandeld en moet een pietenpak aandoen 

op de cantus 

 

Jolein V. heeft nogal moeite met trappen na de farmaTD 

 

Cleo had blijkbaar moeite met trappen op de farmaTD 



 

Is het geen tijd om elien te exposen? #T 

 

Glen fikst het om 2 keer in 1 week zijn sleutels kwijt te spelen, kan iemand beter?? 

 

Wie kiest Stef uiteindelijk: AC, C of K? 

 

Raden jullie wie de highe is in de aula? 

 

S. heeft wel hele subtiele verleidingsmoves 

 

S.S staat chaud voor C.B 

 

Stef W. weer van Katrien U 

 

Joël zijn potje kookt nogal snel over 

 

K. en S., poesje niet mooi getekend hoor ;) 

 

we gaan allemaal Bartje super hard missen volgend semester, doet da goed in 

Zweden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horoscopen 

 

RAM 21 maart t/m 20 april  

Jij hebt het erg druk en laat je door iedereen van alles opdragen. Bepaal zelf wat jij 

nog wel en niet aankunt. Stel prioriteiten en laat je niet gek maken. 

 

STIER 21 april t/m 21 mei 

Zonder je niet af, overwin jezelf. Als mensen jou kwetsen, mag jij dat best zeggen. 

Veel mensen kwetsen anderen zonder het te weten. Maak mensen attent op hun 

kwetsende gedrag. Het zal je enorm opluchten. 

 

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni 

Geniet van de rust met je partner. Laat jouw emoties en gevoelens stromen. Er 

mogen slechts fijne gevoelens in je opkomen. Zo niet dan moet je aan het werk met 

die andere gevoelens. 

 

KREEFT 22 juni t/m 23 juli 

Vandaag kun jij wat overdreven reageren op opmerkingen van anderen. Reageer je 

stress niet af op anderen. Neem als het te gek wordt vrij om weer een beetje tot rust 

te komen. Dat is voor iedereen fijner. 

 

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 

Jij kunt vandaag maar geen beslissingen nemen. Vergeet niet dat niet beslissen 

passief beslissen is. Beslis dus maar en maak je niet zo druk. 

 

MAAGD 24 augustus t/m 23 september 

Jij beschikt de komende dagen over een bepaalde fijngevoeligheid. Dit stelt je in 

staat om jezelf en de dingen die jij wilt bijzonder aantrekkelijk te presenteren. 

 

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 

Je ergerde je tot voor kort altijd aan mensen die dat doen wat jij nu zelf aan het doen 

bent. Je vrienden staan beslist vol verbazing naar je te kijken. Je bent weer volop in 

beweging. 

 

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 

Jij bent de laatste tijd zeer aantrekkelijk. Pas op hartenbreker! Singles kunnen zich 

lekker laten gaan, maar heb je een relatie, richt je dan op je partner. 

 

 

 

 

 



BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 

Je bent een beetje treurig en melancholiek. Je kunt je teleurgesteld voelen door 

bepaalde gebeurtenissen. Jij kunt in dat geval het beste troost zoeken bij een goede 

vriend of vriendin. 

 

STEENBOK 23 december t/m 20 januari 

Jij hebt de laatste tijd een uithoudingsvermogen waar iedereen van opkijkt. Vooral op 

het werk zal dit niet onopgemerkt blijven. Jouw collega's en chef zullen hun 

waardering laten blijken. 

 

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 

Je hebt het gevoel dat iedereen je loopt te controleren en daar word jij, op zijn zachts 

gezegd, kriebelig van. Laat je gedrag niet zo sterk beïnvloeden door de dingen die 

andere mensen zeggen. Ga je eigen weg. 

 

VISSEN 19 februari t/m 20 maart 

Je hoeft toch niet altijd zo hard te werken. Niemand verplicht je daartoe. Neem deze 

week de tijd om uit te rusten. Als dat niet lukt neem dan tenminste de tijd om eens 

lekker te gaan sporten, wandelen, fietsen... wat je leuk vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantus 101 
1. 

Toen de Hertog Jan kwam varen 

Te peerd parmant, al triumfant 

Na zevenhonderd jaren 

Hoe zong men t'allen kant: 

Harba lorifa, zong den Hertog, 

Harba lorifa, 

Na zevenhonderd jaren 

In dit edel Brabants land. 

 

2. 

Hij kwam van over 't water: 

Den Scheldevloed, aan wal te voet, 

't Antwerpen op de straten 

Zilver veren op zijn hoed: 

Harba lorifa, enz. 

't Antwerpen op de straten, 

Lere lezen aan zijn voet. 

 

3. 

Och Turnhout, stedeke schone, 

Zijn uw ruitjes groen, maar uw hertjes 

koen: 

Laat den Herto binnenkomen 

In dit zomers vrolijk seizoen 

Harba lorifa, enz. 

Laat den Hertog binnenkomen; 

Hij heeft een peerd vandoen. 

 

4. 

Hij heeft een peerd gekregen, 

Een schoon wit peerd, een 

schimmelpeerd, 

Daar is hij opgestegen, 

Dien ridder onverveerd. 

Harba lorifa, enz. 

Daar is hij opgestegen 

Toen hij reed naar Valkensweerd. 

 

 

 

5. 

In Valkensweerd daar zaten daar 

zaten, 

Al in de kast, de zilverkast 

De gulde-koning zin platen, 

Die werden aaneen gelast. 

Harba lorifa, enz. 

De guldekoning zijn platen, 

Toen had hij een harnas. 

 

6. 

Rooise boeren, komt naar buiten; 

Met de grote trom, met de kleine trom, 

Trompetten en cornetten ende fluiten, 

Want den Hertog komt weerom. 

Harba lorifa, enz. 

Trompetten en cornetten ende fluiten, 

In dit Brabants Hertogdom. 

 

7. 

Wij reden allemaal samen 

Op Oirschot aan, door een 

kanidasselaan, 

En Jan riep: In Gods name! 

Hier heb ik méér gestaan. 

Harba lorifa, enz. 

En Jan riep: In Gods name! 

Reikt mij mijn standaard aan! 

 

8. 

De standaard was de gouwe: 

Die waaide dan, die draaide dan 

Die droeg de leeuw mee klauwen, 

Wij zongen alle man: 

Harba lorifa, enz. 

Die droeg de leeuw mee klauwen, 

Ja, de leeuw van Hertog Jan! 

 

 

 

 



9. 

Hij is in de n Bosch gekommen 

Al in den nacht, en niemand zag't, 

En op de Sint Jan geklommen, 

Daar ging hij staan op wacht! 

Harba lorifa, enz. 

En op de Sint Jan geklommen, 

Daar staat hij dag en nacht!

 

 

Het Lied van Hertog Jan werd voor het eerst gepubliceerd in een bundel uit 1947. 

Het werd in datzelfde jaartal geschreven door Harrie Beex en op muziek gezet door 

Floris van der Putt. Het is een huldelied op Jan I Hertog van Brabant (1253-1294), 

overwinnaar van Woeringen en één van de eerste in de Dietse volkstaal schrijvende 

dichters uit ons taalgebied. Het lied is in de loop der jaren uitgegroeid tot het 

(officieuze) volkslied van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. 

 

In Brabantse volkslegenden leeft "hertog Jan" voort als een populaire en goedlachse 

vorst die graag in het gezelschap van eenvoudige lieden genoot van spijs en drank. 

Na de Slag bij Woeringen zou hij een groot overwinningsfeest voor zijn leger hebben 

gehouden, met heel veel bier. Om zijn soldaten toe te spreken ging hij zitten boven 

op een stapel biervaten. Volgens sommigen zou hij op die manier model gestaan 

hebben voor de allegorische bierkoning Gambrinus, wiens naam ontstaan zou zijn 

door de volkse verbastering van zijn Latijnse naam ("Jan primus" = Jan de eerste). 

Alleszins wordt zijn afbeelding te paard gebruikt als logo voor de in België populaire 

biersoort Primus uit Haacht die naar Jan I verwijst. 

 

Bijhorende kaart toont de tocht van hertog Jan die in het lied wordt beschreven: 

Antwerpen, Turnhout, Valkenswaard ("Valkensweerd"), Sint-Oedenrode ("rooise 

boeren"), Oirschot (niet te verwarren met Aarschot!), 's-Hertogenbosch ("den 

Bosch"). Heel wat verschillend van de kennis van de gemiddelde cantussers dus! ;) 

 



 
 

In studentenkringen is het gebruikelijk dat alle Brabantse (Nederlandse en 

Belgische) studenten rechtstaan tijdens het zingen van de eerste strofe. De 

Antwerpse studenten staan recht tijdens de tweede strofe. De Turnhoutse (en bij 

uitbreiding: studenten uit de Turnhoutse Noorder-Kempen) studenten staan recht bij 

de derde strofe. Vanaf de vierde strofe komen de andere provincies meestal aan 

bod. 

 

Bij Farma wordt de volgende volgorde gehanteerd voor de overige strofen: 

 

4. Oost-Vlaanderen 

5. Limburg 

6. West-Vlaanderen 

7. Vlaams-Brabant 

8. Hollanders, buitenlanders en Walen 

9. Omnes 

 

Dixi 

Sebastiaan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


