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Woordje van Cultuur 
Liefste farmaceutjes,  

 

Tijd voor een lichtpuntje in deze donkere dagen want… hier is team cultuur weer met 

een super vette editie van het F-magazine! Zet je even neer, neem er een lekker 

snackje bij en geniet van deze interessante lectuur (lees: sappige roddels).   

 

Ondertussen is onze jaarlijkse quiz al achter de rug. Spijtig genoeg kon het niet gezellig 

met iedereen samen maar zoals het hoort hebben we geprobeerd er het beste van 

te maken. Hopelijk hebben de deelnemers zich goed geamuseerd! Een dikke shout-

out naar onze liefste praeses en vice-praeses voor het helpen bij het verbeteren (en 

de muziek tijdens de pauzes xp).  

 

Team Cultuur wil jullie al enorm veel succes wensen bij de blok en examens die 

dichterbij beginnen te komen. Het is een understatement om te zeggen dat dit een 

ongewoon semester was. Maar er komen betere tijden aan, daar zijn we van 

overtuigd. Hou de moed erin, we can do this! 

 

Reminder: blijf positief maar negatief testen! 

 

Wij zenden jullie virtueel massa’s liefde xxx  

Team Cultuur out 

  



Woordje van de praeses 
Liefste Farmaceutjes, 

 

Na het organiseren van een leerrijke quiz en een toffe spelletjesavond; het leren 

kennen van onze peters, meters en eerstejaars; het leren cantussen van de 

eerstejaartjes; het vinden van de liefde van ons leven op de speeddate,… begint het 

1ste semester serieus in te korten en komt de blok in zicht.  

 

Daarom zou ik jullie namens het praesidium ‘Genetics’ willen bedanken voor het 

aparte, maar toch fantastisch semester. Het was misschien niet wat de meesten van 

ons hadden gehoopt, maar desondanks hebben we er toch een geweldig semester 

van kunnen maken. Het had zijn ups en downs, maar ben ervan overtuigd dat er heel 

wat plezier mee gepaard is gegaan. Dat het semester gevuld was met het maken 

van onvergetelijke momenten en het smeden van nieuwe vriendschappen. 

 

Liefste studentjes, dan rest er mij niks anders meer dan jullie zeer veel succes en goede 

moed toe te wensen voor de opkomende blok. Remember, jullie zitten hier niet alleen 

in. Steun elkaar gedurende deze periode en maak zeker voldoende tijd vrij voor 

ontspanning.  

 

Ik zal, net zoals de ouders en grootouders, een kaarsje branden voor jullie examens en 

de bijhorende goede puntjes zodat we het tweede semester even memorabel 

kunnen maken als het eerste. Farmaceutica heeft immers nog heel wat evenementen 

voor jullie in petto, dus jullie hebben alvast om iets naar uit te kijken.  

 

Labo et Bibo 

 

Bernd Geebelen  

 

Praeses 2020-2021 



 



Onderwijs 
 

 

 

 



Gossip Girl 
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of pharma’s elite.  

"You are no one until you're talked about" as Dan would say, so let’s talk about all the juicy stuff 

that’s been happening lately… 

Last time, I told you about the secret kisses between Mariline and Arthur. After more than a 

year, it’s definitely over and out between these two. Arthur is so desperate, he has a crush on 

a schacht now. 

The online quiz was an eye opener for Xander. He fell in love with host of the night, Lissa. Will 

Lissa reciprocate this love or is she too busy with someone else?  

The ‘love’ story between Elien and Stef continues.. Netflix and chill is sooo 2019, in this case it’s 

Netflix and how to play the flute ;) 

Siebe has not lost his long hair yet, but maybe he has lost something else.. His heart to Claudia?? 

What’s going on between the two of you? Interesting… 

Ella and tangerines isn’t a good combination. Throwing up in the library? Check! 

De Hoeken Van De Kamer, a song by Jan Smit. Anke and Domien can sing this song along 

pretty well.. If you know what I mean ;) 

Stein, have you found a favorite cantus song yet? Not answering this question made you go 

pretty drunk on the praesidium cantus. You, stubborn boy.. 

Oh no, poor Bernd.. His blind date didn’t show up.. Luckily, he got a second chance with 

someone else. New love story?  

Going for a walk, tagging each other on Facebook, a kiss?? Have something to confess, Axelle 

and Rudolf?  

Tommeke, Tommeke, Tommeke, what are you doing now? Such a bad boy to break into the 

old Stella brewery. You didn’t get caught by the police, but GG knows everything. 

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): Wannes De Proost (1e master) 

 → slide into his DM’s on insta: @wannes_dp 

HOTTIE OF THE MONTH (girl):  Lissa Wauters (3e bach)  

→ slide into her DM’s on insta: @lissa_wauters 

And who am I?  

That's one secret I'll never tell! 

You know you love me  

xoxo GG 



 



Quiz 
Jaja, de 11e november stonden de quizzers weer klaar om aan de jaarlijkse 

quiz van Farmaceutica mee te doen. De quiz is elk jaar drukbezet door de 

farmaciestudenten en ook dit jaar streden er 36 teams mee voor de 1e 

plaats. Enkel kon de quiz dit jaar niet gezellig met iedereen tezamen 

doorgaan met een hapje en een drankje. Team Cultuur heeft dan een 

alternatieve online quiz georganiseerd die je kon meevolgen vanop het 

scherm vanwege de epidemiologische situatie die u wel bekend is. Maar 

daarom niet minder succesvol!!!  

Om 18u zijn we op het gemak begonnen aan quiz met beelden, 

geluidsfragmenten, raadsels, afbeeldingen, etc. in acht verschillende ronden 

waarbij de intellectuele eigendommen van de deelnemers de vrije loop 

konden gaan. Om 11u hebben we de quiz afgesloten met de winnaars van 

deze editie namelijk de Chicken Nuggets. Nogmaals een welverdiende 

proficiat met jullie prestatie! Laat die flessen cava goed smaken. Verder 

danken wij, team Cultuur, alle deelnemers voor jullie inzet en hopen wij dat 

we jullie een avond met plezier en genot hebben kunnen geven.  

Tot volgend jaar met meer en hopelijk zien we ons dat weer in levenden lijve 

in het quizlokaal!  

Greeetingzzz 



Patrouille Linkeroever techniek 

Hopelijk hebben jullie ondertussen voldoende succes gehad met de 101 techniek van 

het vorige F-magazine. Ondertussen is het tijd geworden om over te schakelen naar 

de volgende fikstechniek. Deze techniek is weliswaar niet door mezelf bedacht.  

Mijn goede vriend Bruce uit het tv-programma “Patrouille Linkeroever” is de uitvinder 

van deze techniek en hij heeft mij deze techniek in het volste vertrouwen uitgelegd. 

Helaas begin ik ook al aan het einde van mijn studententijd te komen en daarom is 

het nu tijd om deze techniek aan jullie over te dragen. 

Stap 1) Je moet de vrouw bewust maken van jouw fysiek. Dit doe je door te praten 

over zaken zoals je percentage vetgehalte, je gewicht, je lengte, je BMI,... 

Stap 2) Zorg ervoor dat de vrouw je ziet eten. Voor een vrouw is dit als kijken naar een 

leeuw die op het punt staat om zijn prooi te verslinden. 

Stap 3) Alcohol, veel alcohol! Want een mossel die in alcohol heeft zitten marineren, 

opent gemakkelijker 

Stap 4) Van zodra de vrouw goed in de olie zit moet je op de emoties inspelen. Je 

moet DOEN ALSOF je een gevoelige jongen bent. 

Stap 5) De deerne denkt alleen nog maar aan jou. Maak een move en ik kan jullie 

beloven: SUCCES VERZEKERD! 

Succes garanti met de 

tips van Scampi 



 



WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 
Het einde van het semester komt er weer aan. Je hebt de leerstof een beetje laten 

liggen en ziet het niet zo goed meer zitten. Maak je geen zorgen, je hebt nog tijd, 

maar begin er nu maar mee. Je kan het! 

 

 
 

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 
Je weet de laatste tijd niet goed wat doen. Ga eens een rondje lopen voor de BOTS 

en je zal je direct veel nuttiger voelen! Elke kilometer telt!  (Vergeet je niet lid te 

maken van Farmaceutica op strava) 

 

 

 
 

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 
Pech in de liefde, pech tijdens de labo’s,… Je voelt je de laatste tijd echt een 

mislukkeling. Maak je maar geen zorgen. Na regen komt altijd zonneschijn! Er komen 

in de toekomst een aantal verassingen op je pad en je zal je snel veel beter voelen. 

 

 

 
 

STEENBOK 23 december t/m 20 januari 
Weeral een nieuwe lockdown, je wilt iets leuk doen maar weet niet goed wat. Maak 

eens een nieuwe playlist met leuke schijfjes! 

 

 

 
 

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 
Iemand die je kent heeft het momenteel een beetje moeilijk. Vraag aan hem/haar 

of hij erover wilt praten tijdens een wandelingetje. 

 

 

 
 

VISSEN 19 februari t/m 20 maart 
Verzamel de moed om echt lang geplande projecten te verwezenlijken. Promoot je 

ideeën zelfverzekerd. Degenen om je heen zullen positief reageren op je 

enthousiasme en zullen proberen je nog meer te stimuleren. 

 

 

 

 

 

Horoscoop 



RAM 21 maart t/m 20 april 
Obstakels die je al een tijdje aan ziet komen worden steeds duidelijker en je kan de 

aanpak ervan niet veel langer uitstellen. Pak deze uitdagingen zo snel mogelijk aan, 

zelfs als dit moeilijk voor je is! 

 

 

 

 
STIER 21 april t/m 21 mei 

Je wil graag wat sportiever zijn. Begin met lopen en maak je lid van Farmaceutica 

op strava! 

 

 

 
 

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni 
Je moet een zeer belangrijke keuze maken. Denk twee keer na voordat je iets beslist. 

Eens je de keuze hebt gemaakt, kan je niet meer terug. 

 

 

 
 

KREEFT 22 juni t/m 23 juli 
Je mist het uitgaan heel hard. Doe eens een zoommeeting met je vrienden en maak 

er een gezellige avond van! Niet hetzelfde als echt uitgaan, maar ook leuk! 

 

 

 
 

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 
Je hebt het helemaal gehad met corona. Je wilt terug dansen en feesten en het 

normale leven leiden. Ondanks dat dit toch nog even zal moeten wachten, kan je in 

de tussentijd wel nog plezier maken. Bel eens met je vrienden en maak er een leuke 

avond van! 

 

 

 
 

MAAGD 24 augustus t/m 23 september 
Je realiseert je in deze tijden wie je echte vrienden zijn. Laat hen weten hoe hard je 

het waardeert dat ze er altijd voor je zijn. Ze verdienen appreciatie want zo’n 

personen zijn vrienden voor het leven! 

 

 

 



Naam: Cleo Vandegoor  

 

Geboortedatum: 2 december 1999 

 

Functie: Quaestor  

 

Bijnaam: Cle, VP Bitch  

 

 

 

Wie zou je wel eens willen doen: Hugh Grant in zijn jongere jaren (hot stuff)  

 

Stiekeme praesidium-crush: Bob xxx 

 

Favoriete farma-evenement: GALABAL (miss it!!!)  

 

Grootste blunder ooit: Ik maak elke dag blunders xp  

 

Levensmotto: Blijven lachen ook al zit het allemaal even niet mee 

 

 

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

 

 

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje doorgeven: Ik ga hier niet al mijn kaarten op 

tafel leggen hé ;)  

 

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Op de fakavonden van Farma (maakt 

niet uit waar, maar snel pleassseee)  

 

Vriendenboekje 



Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Carnaval, Taxi, kwijt  

 

Mijn verborgen talent: Pannenkoekjes bakken <3 

 

Mijn favoriete plaats in Leuven: Het sluispark met een wijntje en stiekem ook 

Heverleebos 

 

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn?: 21, Het zotte is er nog niet uit, beetje 

gevoel van verantwoordelijkheid en nog een schattig snoetje erbij “Het leven op zen 

best”!!  

 

Guilty pleasure: Een hele pot Ben&Jerry leegeten tijdens de vergaderingen  

 

 

Dit vind ik heb moeilijkste vak: Fysica 2!!!! 

 

 

 

Dit vak heb ik het meeste geskipt: Eens tweede semester 3de jaar alle vakken (woops)  

 



 



Seksstandje 
Witte kerst 

Als het eindelijk weer eens sneeuwt kijk je vaak even naar 

boven. Naar de vlokken die naar beneden vallen. En 

sommigen steken zelfs hun tong uit om zo een 

sneeuwvlokje te vangen. Sneeuw zit er niet in dit jaar. Dus 

moet je een beetje improviseren. De handeling van het 

witte kerstandje is hetzelfde. Maar nu dwarrelt er geen 

sneeuw op de tong maar een dot mannensneeuw. 

#nostalgisch 



Roddelbox  

 

 

Arthur is een echte meisjesmagneet, de kant die afstoot wel 

 

Is Siebe wel helemaal eerlijk? Wanneer komen die confessions? 

 

Elien is een echte componist, ze kan alles van Mozart of Beethoven ondertussen op 

Stef zijn fluit spelen 

 

Claudia, "jij stoute stoute meid", ik heb je wel door hoor. Wat spook je daar allemaal 

uit met Siebe? 

 

Bernd kan het goed uitleggen als hij moet wingmannen voor Cleo, maar als hij zelf iets 

moet fixen, rijst “zijn deegje” niet zo goed 

 

Arthur zit ondertussen aan evenveel pandpunten als dat zijn vlam oud is. Is ze jong of 

is hij al heel lang niet meer aan zijn trekken gekomen, wie zal het zeggen 

 

Elien moet stoppen met haar aanstelleritis en gewoon inzien dat ze minderwaardig is! 

 

De tips van scampi, die werken voor gene meter 

 

Speeddaten tijdens een relatie sorry not sorry 

 

Tindermatch tussen Cleo en Jules is een match made in heaven 

 

Ella dumbass, 2 weken nieuwe iphone en al kapot 

 

Hoofdt met dt is toch wel het woord van de maand geworden 

 

Eerst Yven, dan Jules, Bernd fikst voor Cleo jongens bij de vleet. Moet hij uit de kast 

komen of is hij gewoon een heel goede wingman? 

 

Nog nooit zo een multifunctionele trui gezien als de rode college trui van Arthur. Hij 

kan met die trui zowel een verkeerslicht als een parkeerbord vervangen 

 

Athur is de Barney Stinson van den Aldi 

 

Zit er een haar (van Charlotte) in de boter tussen Mariline en Arthur? 

 

Arthur spaarde zichzelf tot huwelijk... Toen hij erachter kwam dat er daarvoor een 

meisje in hem geïnteresseerd moet zijn heeft hij het maar opgegeven en heeft hij zijn 

pandapunten weggegooid 

 



Elien en Stef gaan hun kind vernoemen naar hun grote idool, namelijk "Arthur Junior" 

 

Binnen het praesidium ontstaan prachtige vriendschappen. Sommige banden 

worden echter zo hecht, waardoor je elkaar als familie gaat beschouwen. Nu kreeg 

Jari de ingeving dat het ook mogelijk is om op andere manieren familie te worden. Zo 

koos hij ervoor om het hart van de prachtige schacht Jade te veroveren en zo zijn 

uitnodiging voor het familiefeest van Stef te bemachtigen. 

 

Op zoek naar een nieuwe matras? Neem eens een kijkje bij de matrassenkoninginnen 

Elien en Cleo. PROMOTIE: 1 kopen plus 1 gratis 

 

We naderen de finaleweken van ‘Wie kiest Ruben?’. Momenteel zijn er nog 3 dames 

in de running voor de titel van miss Ruben. Wie zal het halen? Wij wachten alvast ik 

volle spanning af... 

 

Schiet Arthur onder de duiven van Jules of is hij de wanhoop nog net niet nabij? 

 

Spatlap, omgekeerde haan, spermafleece, gleufdier, matras, spermaspons: allemaal 

troetelnamen voor dezelfde persoon, maar over wie zou het toch gaan? 

 

BREAKING NEWS! Knorretje heeft de nacht van 8/11/2020 alleen geslapen. Stef pick 

up your game, she needs you 

 

Domien zag er zo goed uit met zijn blonde lokken, wanneer krijgen we die prachtige 

snit opnieuw te zien? 

 

Stein heeft sinds skivakantie al elke keer in het F-magazine gestaan, dus bij deze ook 

maar in deze editie dan 

 

Tinder is de beste ego boost 

 

Shit de motilium is op, Arthur de verlosser to the rescue!!! 

 

Elien met haar rode gordijnen en neon lichten op kot: laat ze haar kot bewust op "De 

Wallen" lijken? Hoeveel zou Stef moeten betalen of krijgt hij een gratis ritje op de 

draaimolen? 

 

Xander mag de quiz dan niet gewonnen hebben, maar misschien heeft hij het hart 

van de deerne met de lila trui wel veroverd. Go For It Lissa 

 

Buiten de looks, de uitstraling, de sympathie, het enthousiasme, de zelfzekerheid en 

nogmaals de looks, is Bernd bijna net zo een goede praeses als Arthur 

 

Stef heeft zijn meisjes graag zoals zijn rode wijn, goedkoop en ouder dan hem 

 



Marthe Van Autryve is fucking knap, doe eens een goed woordje voor mij @Anke 

 

Ik krijg het elke keer warm als ik Lissa haar glimach zie :) 

 

Heeft iemand in de quaestor haar oog gespoten of heeft ze echt iets voor aan haar 

oog? 

 

Stein heeft nood aan advies over hoofd geven van zijn kleine zus. Anders vindt hij geen 

enkele manier om Jarne te verleiden 

 

De praeses blijft maar wingeman spelen voor zijn quaestor maar wil hij mss zelf eens 

haar flirt zijn? 

 

Don Divi is misschien “te min voor Anja”, maar zeker niet te min voor Anke. 

 

arthur zijn spirit animal is echt troy bolton 

 

Deegje heeft een grote mond, wat kan hij hier mee doen? 

 

Jules gaat lopen met de knappe meid van farma, Arthur ge moet beter uw best 

beginnen doen! 

 

Dorien gaat opnieuw blond als hij op al zijn examens geslaagd is 

 

Arthur slide in de DM van 5 BV's, wat is hij van plan? #KeepUpdated 

 

Arthur, fix jeneverwandeling xxx je Baracca-date 

 

Als het ziekenhuis nog een vroedvrouw nodig heeft, Arthur is een pro verlosser! Dichter 

bij een punani gaat die anders toch niet geraken 

 

Arthur heeft grote p boven, ma kleine p beneden 

 

Ik heb nog niet gespauwd in Leuven... u sure P? 

 

Ratnoe is ne superverspreider 

 

Reply op GG: “yeah Pozzi, where are you balls?” 



 



Koken op kot 
Macaroni met kaas, ham en veel groentjes (zodat de mama ook nog eens blij is) 

Ingrediënten 4 personen: 

100 gr diepvrieserwtjes 

0,5 broccoli, in roosjes 

8 groene asperges, in stukken gesneden 

300 gr macaroni 

8 champignons 

50 gr boter 

50 gr bloem 

400 ml melk 

1 snuifje zout  

1 snuifje peper 

1 tl nootmuskaat 

200 gr hamblokjes 

150 gr gemalen kaas 

 

BEREIDEN:  

Blancheer de erwtjes, de broccoliroosjes en de groene asperges in gezouten water. 

Schep de groentjes eruit met een schuimspaan en kook in hetzelfde water de 

macaroni beetgaar. Snijd de champignons in plakjes en bak ze in een pan met een 

beetje boter. 

Maak de bechamelsaus. Smelt de boter in een steelpannetje en voeg er de bloem 

aan toe. Laat eventjes uitbakken zodat de bloemsmaak verdwijnt. Roer vervolgens de 

melk onder de roux en roer tot een gladde saus. Breng op smaak met een snuifje zout, 

peper en nootmuskaat. 

Giet de pasta af. Neem een grote kom en meng hierin de pasta, de groentjes, de 

hamblokjes en de bechamelsaus. 

Bestrooi met de gemalen kaas en plaats de schotel nog enkele minuutjes onder de 

grill tot de kaas gesmolten en goudbruin is. 



 


