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Voorwoord praeses
Beste eerstejaars,

Vooreerst van harte welkom op dit nieuwe avontuur
in je leven. Zowel chemie als biochemie &
biotechnologie zijn een geweldige keuze aan de
beste universiteit van België.
Bij het begin van dit avontuur staan wij, Chemica,
klaar om jullie wegwijs te maken tijdens deze
uitdagende queeste. U vraagt zich ongetwijfeld af wie
Chemica nu precies is. De Chemicaanse kern bestaat uit
een verzameling wizards1 (lvl 70-100), beter bekend als
'Praesidium'. Een voor een staan deze spetters klaar om nieuwe lvl 1's te carrien gedurende
het hele jaar.
Wij bieden jullie powerboosts aan in de vorm van sport. Voor scrolls en andere nota's kan je
bij onze geletterden, de cursussen terrecht. Wij beschikken wekelijks ook over magische
dranken in de toverpoort die je een (on)vergetelijke avond garanderen. Deze brouwsels
worden professioneel gepipetteerd door onze meesterbrouwers, de feestjes. Sommige
brouwsels hebben helaas neveneffecten zoals hoofdpijn, misselijkheid en overslapen.
Verder hebben wij maandelijks een speciale bijeenkomst voor de geïnteresseerden. Deze
avond draagt de naam cantus. Indien jullie magische spreuken wensen mee te zingen met
Keizer Jim, moeten jullie op voorhand een vuurproef doorstaan onder streng toezicht van de
Temmers. Is dit maandelijks gegeven niets voor jou, dan kan je nog steeds deelnemen aan
magische cultuuruitstapjes, een legendarisch eerstebachelorweekend, een skireis en zoveel
meer.

1 Brace yourselves, geeky storm is coming
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Voorwoord Praeses

Indien je toch iets moest missen, kun je de sappigste roddels, beste momenten en
interessantste tips nog eens nalezen in het maandelijks kringblad, uitgebracht door de
Scriptor2 . Vanzelfsprekend zijn de Cursussen te vinden in het Chemicakot op de 3de
verdieping van de S5. De feestjes zijn steevast te vinden in onze cafés. Overdag is iedereen
steeds welkom in The Peps (vlak achter het station), later op de avond trekken de meesten
richting Porter House. Alle andere activiteiten komen naar jullie toe via onze PR-intern.
Alle anderen kun je steeds tegenkomen op de faculteit of in de vertrouwde toverpoort. Heb
je verder nog vragen, aarzel dan niet om een van ons aan te spreken!
PS: Vermijd kabouters op je avontuur want ze zien er schattig uit maar zijn heel achterbaks.
PPS: Alcohol is uw vijand, heb altijd uw vijand lief.

Jullie hoofdmeester aka Praeses
Frederick Van den Brande

2 Moment van apotheose. Applaus en gejuich. Beha’s vliegen rond, iedereen is blij.
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Kennismaking met het Praesidium
Praeses

Het watte??
Het Chemicaans praesidium is een
17-koppig, enthousiast team met
eenzelfde mooie kijk op het leven:
“Studententijd, beste tijd!”. Deze
studenten zullen jullie voorzien van
cursussen, toffe sportactiviteiten,
onvergetelijke feestjes en nog veel
meer.

“10% charmeur, 20% dancing queen,
70% bier, 100% teddybeer”

Het volledige team wordt hier stuk voor
stuk voorgesteld aan de hand van een
paar random facts die we bij hun mooie
gezichtjes hebben geplakt. Dit in een
geheel willekeurige volgorde, een
hiërarchie bestaat niet binnen Chemica
(Alleen maken we onze praeses jaarlijks
wijs dat hij/zij onze teamleader is. Tegen
onze vice en onze penning zeggen we
soms ook dat ze wat belangrijker zijn).

Naam: Van den Brande Frederick
Bijnaam: Fré
Studierichting: Chemie
Sterrenbeeld: Kreeft
Seksuele voorkeur: Vrouwen
Relatiestatus: Taken (al 2 jaar onderdrukt)
Guilty pleasure: Mensen hun walk of
shame zien
Special skill: Het beste in mensen zien
Levenswijsheid: Een berg heeft vele
wegen naar de top, maar het uitzicht is
voor iedereen hetzelfde

Indien je vragen hebt, aarzel dan zeker
niet om hen an te spreken! (Fré bijt
graag op zijn lint maar heeft nog nooit
een student gebeten. Denk ik.)
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Vice

Penning

“Deze taalvirtuoos is uw ideale
schoonzoon”

“Alter ego van ‘makkelijk te overhalen
Celine’. Kan even goed briefjes tellen als
shotjes.“

Naam: Fiston
Bijnaam: Milan
Studierichting: Chemie
Sterrenbeeld: Kreeft
Seksuele voorkeur: Rondborstige
dames
Relatiestatus: Vastgeketend
Meest bizarre gewoonte:
Ongecontroleerd knipogen uitdelen
Guilty pleasure: Robbe zijn iced coffee
uitdrinken of in Frederick zijn baard
kriebelen
Droom-labpartner: Bram Denoo <3
Levenswijsheid: Liever 3 maanden
studeren en 9 maanden vakantie dan 9
maanden studeren voor 3 maanden
vakantie!

Naam: Céline De Pessemier
Bijnaam: Enkel slechte dingen dus
niet noemenswaardig
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie (beste richting, de rest
is plebs)
Sterrenbeeld: Steenbok
Seksuele voorkeur: Hetero
Relatiestatus: Occupied
Droom-labopartner: Een
multichannel pipet
Grootste laboblunder: de
practicumzaal moeten verlaten om
mijn maaginhoud te ledigen
Levenswijsheid: Als ik het niet meer
weet, is het niet gebeurd #twasnols
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Web

Cultuur

“ Bruistablet vol goeie ideeën,
verstaanbaar met hoehel translate.”

“De Keone Calemyn van den Aldi.“

Naam: Robbe Vankeirsbilck
Bijnaam: Robbie
Studierichting: Chemie
Sterrenbeeld: Tweeling
Seksuele voorkeur: Spontane vrouwen in
een omgeving van <15km
Relatiestatus: “Niet beschikbaar”
Meest bizarre gewoonte: Ik typ in het
Brits
Special skill: Adhv. de musculus
abdomnis mijn maag een tweede kans
geven
Levenswijsheid: Elke Ronny heeft een
snor. -Ne random Roeselaarnaar anno.
1821

Naam: Maxime Calemyn
Bijnaam: Freddy
Studierichting: Chemie
Sterrenbeeld: Weegschaal
Seksuele voorkeur: Heteroseksueel
Relatiestatus: Single
Special skill: Ongezien kotsen op de bus
Droom-labpartner: Emilia Clarke
Levenswijsheid: Zorgen voor morgen
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Cursus
“Een ochtendhumeur tot in Tokyo, een
hartje van goud en een vooral veel
bizarre uitdrukkingen”

“Diene Julien was misschien toch niet
zo’n goed idee”

Naam: Ian Engels
Bijnaam: Kwebbel
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: Stier
Seksuele voorkeur: De vrouwtjes
Relatiestatus: Single
Meest bizarre gewoonte: Ik neem altijd
een hoefijzer mee naar mijn examens
Special skill: Lessen skippen
Levenswijsheid: Friends, HIMYM en
andere series bingwatchen tijdens
dezelfde examenperiode was geen goed
plan!

Naam: Thomas Alexander Smorscek
Bijnaam: Thommy, Lil’ T
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: stErReNBeLdEn ziJn oNzIn!
Seksuele voorkeur: Big Booty Bitches
Relatiestatus: zwaar uit de hand gelopen
FWB met die knappe van biomedische
Droom-labpartner: Kanye
Guilty pleasure: Unwritten - Natasha
Bedingfield
Levenswijsheid: Judge a man not by the
color of his skin, but by his skills with a
micropipette
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Feest
“Liefhebbende moeder van Vleesje,
geboren op 06/09/2016. Co-ouderschap
met Svetlana”

“Vraag eens of hij van bowlen houdt“

Naam: An-Sofie Lucie Van den Dwey
Bijnaam: Anso, Knalso
Studierichting: Geneeskunde
Sterrenbeeld: Weegschaal
Seksuele voorkeur: Apache Helicopter
Relatiestatus: In luv with beer
Special skill: In slaap vallen op de meest
slecht getimede momenten… Woops!
Droom-labpartner: Shrek
Levenswijsheid: Antwerpen is Shtad, de
rest is parking!

Naam: Funghi
Bijnaam: Yarne
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: Schorpioen
Seksuele voorkeur: Vrouwen
Relatiestatus: Afhankelijk van de
hoeveelheid bakken die je me aanbiedt
Special skill: beha’s opendoen
Guilty pleasure: Filmpjes maken van
barfende mensen
Levenswijsheid: denk jij ook dat geld niet
gelukkig maakt? Stort dan op BE57 7310
4360 753
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Sport
“Ambities om het nieuwe gezicht van
Martini te worden na haar succes op de
potjes van Het Boerinneke”

“Sportsman of the year, meest actieve
kerel van Gent“

Naam: Bieke Claerhout
Bijnaam: BieRke
Studierichting: Biomedische
Wetenschappen
Sterrenbeeld: Steenbok
Seksuele voorkeur: (indien nuchter)
Man
Relatiestatus: Samen met de
charmantste kerel van’t stad
Meest bizarre gewoonte: Belachelijk
veel meloen eten (anywhere anyplace
anytime)
Guilty pleasure: Luidkeels
meebrullen met liedjes van ABBA in
de douche (diehard fan)
Special skill: Er wordt gezegd dat mijn
shotjes (die ik met hart en ziel klaarmaak)
zeer dodelijk zijn ;)

Naam: Lucas Dumolein
Bijnaam: Daddy
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: Leeuw
Seksuele voorkeur: Alles met een
hartslag
Relatiestatus: Open for business
Special skill: Meer zat dan nuchter
zijn
Guilty pleasure: Dixi wc’s
Levenswijsheid: Een Ertan a day
keeps den kater away!
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

PR-Intern

PR-Extern

“ Top acteur, doet alsof hij zat is maar is
dat eigenlijk nog nooit geweest”

“De wandelende definitie van
chemicadorst (…naar sponsors)”

Naam: Guillaume Cattebeke
Bijnaam: Zatwijf 2.0, Svetlana,
Katerbeke
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: Ram
Seksuele voorkeur: Poulékes
Relatiestatus: Dronken/single
Guilty pleasure: Struiken verkennen
in de OVP
Special skill: Bitterballen verorberen
(met Nols x)
Levenswijsheid: Zongedroogde tomatte
zijn geen fokking tomatte
#ShelleyEnFilipke4Life

Naam: Petri Hanssen
Bijnaam: Petrol
Studierichting: Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie
Sterrenbeeld: Stier
Seksuele voorkeur: Vrouwen, maar ne
vent muilen moet kunnen
Relatiestatus: Single
Meest bizarre gewoonte: Goeie muziek
maken maar het niet online gooien
Grootste blunder: Op de schoot van
Sinterklaas geroepen worden voor een vol
auditorium, omdat ik na de les ongepaste
activiteiten zou hebben uitgevoerd in de
wc van het plateaugebouw…
Levenswijsheid: 9 maand vakantie, 3
maand studeren
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Schachtentemmer
“ Part-time fashion queen, full-time
Duracell konijn”

“ Ziet er schattig uit, maar kan beter
kappen dan de meerderheid van de boys“

Naam: Cath
Bijnaam: Hond
Studierichting: Chemie @ HoGent
Sterrenbeeld: Leo
Seksuele voorkeur: 18+
Relatiestatus: Ik moet mijn boy nog
dumpen... Iemand een goede locatie om
een lichaam te dumpen?
Guilty pleasure: Activewear dragen terwijl
ik pizza eet
Grootste laboblunder: Mijn labopartner
die het zuur op mijn labojas ging
neutraliseren met geconcentreerd NaOH.
Gevolg: Verflaag van mijn gsm en een
geïrriteerde schouder & buik. Thanks
Sander xoxo
Droom-labpartner: Jesse Pinkman.
Eigenlijk iedereen behalve Sander

Naam: Femke Buys
Bijnaam: Foemper, Fem, Meesteres
Femke (voor de toekomstige
schachtjes dan)
Studierichting: Chemie
Sterrenbeeld: Kreeft
Seksuele voorkeur: Varkens, vooral
eentje in het bijzonder
Relatiestatus: Bezet, door dat varken
Special Skill: Met mijn tong aan mijn
neus kunnen
Guilty pleasure: Heel de dag series kijken
in bed
Levenswijsheid: “Gaan we eentje
kappen?” -Begin de avond met deze
woorden en het beloofd een
legendarische avond te worden
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KENNISMAKING MET HEt PRAESIDIUM

Keizer Cantor

Scriptor

“ De Maxime Calemyn van den Aldi”

“Moet ik hier nu een quote over mezelf
gaan verzinnen, of wat?“

Naam: Keone Calemyn
Bijnaam: Jim/Steve
Studierichting: Rechten
Sterrenbeeld: Leeuw
Seksuele voorkeur: Heteroseksueel
Relatiestatus: Single
Guilty pleasure: De feuilleton
Neighbours
Droom-labpartner: Margot Robbie
Grootste laboblunder: Meerdere
brandstichtingen
Levenswijsheid: Liever te dik in de kist,
dan een feestje gemist!

Naam: Maud
Bijnaam: Dora
Studierichting: Biochemie &
Biotechnologie
Sterrenbeeld: Waterman
Seksuele voorkeur: Gitaristen
Relatiestatus: Wat
Meest bizarre gewoonte: Aan alles
ruiken
Guilty pleasure: Mensen verwarren en
bitterballen van Stefano’s (Best
gecombineerd. Panem et circenses)
Droom-labpartner: Toekomstige ik, die
wel weet waar ze mee bezig is
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Gent
Belangrijke locaties
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GENT

Welkom in Gent, dé mooiste studentenstad van België! Op vorig kaartje vond je alvast een
paar belangrijke locaties voor het begin van dit academiejaar terug. Treintje pakken, lesje
volgen, pintje bestellen, feestje enjoyen, Pipetje lezen, … Waar je als student dus zeker wel
eens zal rondhangen!

Onder de twee cirkeltjes3 vind je de belangrijkste campussen van de
opleidingen Chemie en Biochemie & Biotechnologie.
Het station Gent-Sint-Pieters bevindt zich onder het vierkantje 4. You shall wait
here with vuile was voor mama en papa of een Tupperwarepotteke met verse
soep van bomma.
En hier, dames en heren, de Overpoortstraat. Onvergetelijke (of juist verdacht
vergetelijke) nachten gegarandeerd, vooral de feestjes van Chemica,
natuurlijk.

3

Oké, ovaaltjes

4

Meet gerust af hoor, perfect vierkantje
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Universiteitssites
Complex Ledeganck
Hier zullen zowel de chemisten als biochemisten van de eerste bachelor veel tijd spenderen.
Het gebouw heeft verschillende auditoria en practicumzalen. De auditoria zijn zeer
makkelijk te vinden, wat helaas niet gezegd kan worden van de practicumzalen. Ga zeker op
tijd op expeditie voor je eerste practicum.
Naast het complex ligt de Plantentuin. Tijdens het practicum plantkunde wordt er veel
beroep gedaan op planten uit deze tuin, vooral van toepassing voor de biochemisten dus.
Campus Sterre
De lessen die niet in het Complex Ledeganck gegeven worden zullen doorgaan op Campus
Sterre. In ieder gebouw huist een specifieke vakgroep en de hoor- en werkcolleges zullen
meestal overeenstemmen met de vakgroep van het betrokken gebouw. Zo vind je
bijvoorbeeld organische chemie in S4, wiskunde in S9, etc.
In het gebouw S5 bevinden zich de resto, de bib en het chemicakot (voor de aankoop van
boeken). Buiten staan heel wat bankjes en het is er aangenaam groen, de ideale locatie voor
een middagpauze.
Technologiepark Zwijnaarde
De lessen Celbiologie zullen mogelijk doorgaan in het Technologiepark van de UGent in
Zwijnaarde. Geen paniek, het is niet zo ver als het klinkt (locatie aangeduid op volgend
kaartje). Dit sciencepark huist tal van onderzoekscentra, waaronder het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB). Zowel de faculteit wetenschappen als de faculteit
ingenieurswetenschappen zijn hier gevestigd.
Campus UZ Gent
Nóg een campus?! Jawel, het zou best kunnen dat je ook hier les mag komen volgen. Vorig
academiejaar was dit alleszins het geval voor de hoorcolleges Algemene Chemie I. Je kan
het al raden, dit is the crib van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen.
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Tussen de verschillende lesblokken in de voormiddag zit steeds een pauze van 15 minuten.
In die pauzes kan je eens lekker de benen strekken en een koekje eten indien je op dezelfde
leslocatie blijft. Als je naar een andere site moet daarentegen, is het woord pauze iets te
rooskleurig. We geven je alvast de snelste fietsroutes tussen de verschillende campussen.

Fietsroutes tussen leslocaties

Campus
LEDEGANCK

e

us

St

r
er

p
am

Campus UZ

C

TECHNOLOGIEPARK
ZWIJNAARDE
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Food & Drinks
The Porter House - Stalhof 1
Gelegen in een zijstraat van de Overpoortstraat, deze Irish pub is al jaren het stamcafé van
Chemica. Je kan hier een reeks Chemica-activiteiten verwachten, zoals het Openingsvat, de
Cocktailavond en nog veel meer. Het is er ’s avonds gezellig druk, de sfeer is er goed en je
kan er altijd rekenen op een snelle bediening die vaak ook nog gepaard gaat met een
vriendelijk woorjde van de barman/barvrouw van dienst die avond.
De Salamander - Overpoortstraat 64
De Salamander, ook wel de Sala genoemd, is het tweede stamcafé van Chemica. Gelegen in
de Overpoortstraat wordt de Sala al sinds 1978 met groot succes uitgebaat door Pottie en
Rita. In het achterzaaltje van de Sala worden een paar Chemica cantussen gehouden.
Of het nu ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds is, in dit café zien ze graag studenten komen.
Voor wie graag een pintje drinkt, zijn er 33 cl’s verkrijgbaar, iets wat stukken goedkoper
uitkomt na een geslaagde drinkavond. Handig aan dit café is dat je er al je snacks mag
nuttigen.
Zit je ’s ochtends met een springuurtje en heb je geen kot? Niet getreurd, want de Sala
opent zijn deuren omstreeks 10u zodat je op je gemakje met medestudenten een kaartje
kan leggen met een lekkere chocomelk of een fris pintje voor de durvers.
The Peps - Voskenslaan 64
Dit gezellig cafeetje is gelegen tussen Campus Sterre en het Gent-Sint-Pieterssation. Het
achtertuintje is ideaal om er eentje te gaan drinken met vrienden bij mooi weer, ’s avonds of
overdag! Hier zal de Peter- en meteravond van Chemica doorgaan.
Twitch - Overpoortstraat 9
Ben jij een echt fuifbeest, dan kan je hier wel enkele uren spenderen in je studentenleven.
Enkele feestjes van Chemica zullen ook doorgaan in deze feestzaal.
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Studentenresto’s
Indien je op vertoon van je studentenkaart in de resto’s van de UGent gaat eten, kan je voor
een relatief lage prijs een volwaardige maaltijd krijgen. Op de Sterre is de resto te vinden in
de S5. Het kan er best druk zijn, maar plaats is er zo goed als altijd. Als je wil genieten van
het goede weer of er zich een dringende behoefte aan frisse lucht manifesteert, al dan niet
door een kater, kan je zelfs buiten eten (die plaatsen zijn wel wat beperkter). Ideaal spotje
voor een lunchpauze, dus. Je wordt er bovendien bediend door de vriendelijkste
medewerkers van de UGent, wat kan een hongerige student nog meer vragen?
Aan de UFO is nog een resto gelegen, namelijk Resto De Brug. In deze resto kan je naast de
gewone maaltijden en broodjes ook snacks en andere krijgen zoals kaaskroketten, spaghetti,
etc.
Wie van de Ledeganck komt en liever niet zo ver fietst kan altijd zijn maaltijd opeten in Resto
Kantienberg.
Frituur
Je hebt het misschien al gemerkt, het centrum van Gent is overspoeld met frituren. Als je
jouw kot uitloopt, zal er zeker en vast wel eentje binnen de 100m te bespeuren zijn. Zo heb
je altijd last minute voedsel bij de hand en weet je waar je moet zijn voor een avondsnack.
Hieronder alvast onze 2 Overpoort-favorietjes:
De Gouden Saté - Sint-Pietersplein 28
Ook simpelweg Julien genoemd, dit is volgens velen het beste frietkot van Gent! Het is er
vaak druk, maar het is nooit lang wachten. Vraag naast de normale menukaart ook zeker
eens naar de specialere gerechtenen wie weet vallen ze bij jou in de smaak.
Stefano’s Place5 - Overpoortstraat 12
Als iedereen zijn leerstof zo snel en zo goed kon onthouden als Stefaan zijn bestellingen
onthoudt, zou de tweede zit snel verleden tijd zijn. Meestal een gezellig babbeltje of
vriendelijk woordje, en zoals iemand ooit eens zei: “de beste bitterballen van’t stad. Ik weet
ook niet waarom, maar die smaken om 3u ’s nachts ZO goed.”

5 Mijn persoonlijke all-time favourite. Regular Overpoort date.
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Ribbetjes
Op verscheidene plaatsen kan je ribbetjes à volonté gaan eten (ideale first date, trust me).
De twee grootste rivaliserende restaurants die dit aanbieden zijn Amadeus en De Gekroonde
Hoofden. De meningen zijn verdeeld over welke de beste is, het is dus aan jou om ze beide
op de proef te stellen je eigen oordeel te vellen. Want van twee maal (of meer) ribbetjes te
eten ga je heus niet dood6. Amadeus heeft zich al op verscheidene locaties gevestigd in
Gent (Google Maps knows all) en voor €18 kan je er ribbetjes à volonté krijgen met
aardappels en kruidenboter. Op zich dus geen goedkope maaltijd, maar je zult zeker niet
met honger van tafel gaan7 .
De Gekroonde Hoofden (Burgstraat 4) biedt vier soorten ribbetjes aan, namelijk Natuur,
Honing, Zoetzuur en Chef/Gekruid. Hier kan je onbeperkt ribbetjes eten voor een prijs van
€19 per persoon. Ze zijn dus ietsje duurder dan bij Amadeus, maar de bediening is snel en
je kunt steeds opnieuw van smaak veranderen tussen elke nieuwe portie. De durvers
kunnen alle smaken op één avond proberen. Het is aangeraden om een reservatie te maken
voor beide restaurants!
Italiaans
Italiaans eten kan je in Gent met zowel een laag budget als een hoog budget. Omdat je je
wekelijks budget al heb uitgegeven aan ribbetjes, geven we je een paar goedkope pizza -en
pastaspotjes8 mee. In de restaurantjes La Rustica (Sint-Pietersnieuwstraat 154) en Prima
Donna (Overpoortstraat 46) kan je lekkere pizza eten vanaf €5. Er is ook een Pizza Hut
gevestigd vlakbij de Sterre (Pacificatielaan 6) en aan het station van Gent vind je een
Domino’s (Kon. Astridlaan 226).
Voor goodkope pasta moet je zeker eens langsgaan bij Basic Italian (SintPietersnieuwsplein 42 / Walpoortstraat 2). Je vindt er een uitgebreid assortiment aan
pastaboxen, met prijzen variërend tussen de 5 en 10 euro.
Aziatisch
Wie graag Chinees eet, kan op de Zwijnaardse Steenweg 399 goedkoop een menu afhalen
bij Ocean Garden. Voor €5 kan je in dit restaurant goedkoop een gezonde maaltijd
samenstellen. Je kiest uit bami of rijst, gecombineerd met kip, varken of rundvlees en een
sausje uit hun ruim assortiment. Een echte aanrader!
6 Zware voedselcoma na het eten van de ribbetjes, da’s iets anders
7 Als je überhaupt nog uit je stoel geraakt
8 Spotjes, geen potjes
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Vervoer
Fiets
Dit is ongetwijfeld de beste manier om je te verplaatsen door
de Gentse binnenstad, vooral ook voor het reizen tussen 2
verschillende campussen tijdens de korte pauzes. Extreem
belangrijk: zet je fiets goed op slot! Het is echt geen
uitzondering dat het slot duurder is dan de fiets. Gebruik een
dikke ketting want dieven hebben geen uitdaging aan een fijn,
klein slot.
Je kan ook aan een studentikoze prijs een fiets huren bij De Fietsambassade Gent. Deze
fietsen worden amper gestolen omdat er een frequente controle op gebeurd en elke fiets
een uniek nummer draagt. Je bent bovendien ook verzekerd op diefstal.
De Fietsambassade biedt ook gratis fietsmarkering aan. Wat dit precies inhoudt: ze kleven
een moeilijk te verwijderen sticker met je rijksregisternummer op je fietskader (dit nummer
laten graveren is ook mogelijk). Dankzij het gebruik van het rijksregisternummer is de fiets
duidelijk te identificeren als jouw eigendom. Dit schrikt ook dieven af. Fietsdieven kunnen
een gemarkeerde fiets minder makkelijk doorverkopen.
Openbaar vervoer
Indien het regent en je echt niet met de fiets de heuvel op wil rijden, kan je ook gebruik
maken van de bus of tram. Gent is goed voorzien van beide en vanuit bijna elke locatie
vertrekt er om de 10 minuten een bus of tram naar de andere kant van de stad. Betalen doe
je met een abonnement, op de bus of gewoon met je smartphone, easy!
Auto
Tenzij je het voorbije jaar aan de andere kant van de wereld verbleef9, heb je vast gehoord
van het Gentse circulatieplan. Het is geweldig voor fietsers want je kan ongestoord overal
doorheen razen zonder van je sokken geblazen te worden. Voor autorijders daarentegen…
Het komt erop neer dat je steeds rondjes rijdt op de binnenring. Moet je dus niet met de
auto in de binnenstad zijn, blijf er dan weg. En rij zeker niet over rode strepen, want het kan
je een smak geld kosten.

9 Ik had vorig jaar geen flauw idee namens deze exacte reden
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Cursus
Daar sta je dan, te staren naar je nieuw lessenrooster. Een evenwicht vinden tussen studies, vrije
tijd en slaap is niet altijd even evident. We kunnen helaas (nog) geen survival-gids kaanbieden,
maar een overzichtje van hoe jouw eerste cursussen eruitzien hebben we doorheen de jaren in
elkaar kunnen steken. Weten waar je aan toe bent kan vanaf het begin een grote hulp zijn. Elke
prof heeft zo zijn eigen manier van lesgeven, en elke student zijn manier van studeren. You got
this!

Biochemie Biotechnologie
Cursus: Algemene Chemie I
Prof: Isabel Van Driessche
Vakomschrijving: Laat je vooral niet afschrikken door de dikke syllabus. Het is zeker en vast
niet de bedoeling dat je deze helemaal van buiten leert. Het is vooral belangrijk dat je de
oefeningen onder de knie hebt, werkcolleges zijn dus een must. De oefeningen op het
einde van elk hoofdstuk zijn ook een handig middel om te testen of je de leerstof al dan niet
goed hebt begrepen. De antwoorden van deze oefeningen zijn te vinden via de link http://
users.ugent.be/~lbergman/. Vergeet niet dat de theorie ook nog steeds een belangrijk
onderdeel is van deze cursus, maar je moet die vooral toepassingsgericht beheersen. In de
lessen wordt eveneens vermeld welke onderdelen van de cursus belangrijk zijn en welke
minder.
Cursus: Chemische Structuren
Prof: Jose Martins
Vakomschrijving: Het is zeker aangeraden om de lessen bij te wonen aangezien veel
nieuwe begrippen aan bod komen. Deze worden met handige tekeningen op het bord
uitgelegd. Ook voor dit vak is het aangeraden naar de werkcolleges te gaan, want op het
examen komen er namelijk vragen voor van hetzelfde type.
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Cursus: Biodiversiteit van Planten
Prof: Annemieke Verbeken & Tom Beeckman
Vakomschrijving: Biodiversiteit van planten is een dikke cursus maar valt nog goed mee
om te leren. Wanneer je plantkunde leert zijn vooral de levenscyclussen belangrijk
(puntenwinners) en moet je leren verbanden leggen tussen de verschillende groepen
landplanten. Steek niet te veel tijd in al die kleinere ordes te leren, maar aan de andere kant
is het kunnen geven van voorbeelden bij sommige hoofdstukken weer een must. De prof
wilt zien dat je het echt kunt; hoe meer details, hoe beter. Het is ook heel handig om
examenvragen van voorbije jaren proberen op te lossen. Deze zijn te vinden op de Chemica
website.
Cursus: Fysica I
Prof: Bartel Van Waeyenberghe
Vakomschrijving: De lessen helpen je om de syllabus beter te begrijpen, want daar wordt
aangeduid wat de belangrijkste tekst is. Naar de lessen gaan is dus zeker een aanrader.
Afleidingen en aangeduide oefeningen zijn vooral belangrijk voor het examen en op de
Chemica website vind je ook verscheidene theorievragen terug. De kans dat je een van die
vragen op het examen is enorm groot. Je practicum herhalen vóór het practicumexamen is
ook een must, want het is van groot belang dat je de toestellen goed weet te gebruiken. Hier
win je gegarandeerd tijd en punten mee. Werk vervolgens netjes en schrijf je besluit in volle
zinnen. Ook de foutentheorie is bij biochemisten van groot belang. Wanneer je de techniek
niet onder de knie krijgt, aarzel dan zeker niet om op tijd hulp te vragen aan een
medestudent of assistent.
Cursus: Wiskunde I
Prof: Koen Thas
Vakomschrijving: Voor mensen die 6u wiskunde hebben gehad of meer, zal wiskunde
vlotjes gaan. Het is namelijk herhaling; ruimtemeetkunde, veeltermen, matrices, complexe
getallen, … . Het is een aanrader om naar de lessen te gaan voor zowel theorie als
oefeningen. In de theorieles is alles wat de prof geeft te kennen, de rest van de cursus niet!
Hoewel de prof, wanneer de lessen ten einde gelopen zijn, een document online post met
de te kennen theorie, is het toch aangeraden deze bij te wonen. Ook naar de
oefeningenlessen gaan is belangrijk want op het einde van de oefeningenreeks krijg je
voorbeelden van examenvragen. Het examen bestaat uit 2 delen: theorie (7pt) en
oefeningen (13pt). Voor het oefeningengedeelte word je voorzien van een formulelijst.
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Cursus

Cursus: Celbiologie
Prof: Geert Berckx
Vakomschrijving: Dit vak staat nu voor het tweede jaar tussen de cursussen van de eerste
bachelor biochemie en biotechnologie. “Een tweedejaarsvak een jaartje op voorhand,” maar
eigenlijk helemaal geen reden tot paniek. Wees niet bang van de dikke syllabus die je krijgt,
het hele pakket aan informatie valt zeer goed samen te vatten eens de verbanden je
duidelijk zijn. Celbiologie is hoe dan ook geen vak om te onderschatten en de hoorcolleges
zijn uiterst belangrijk te volgen. Je krijgt namelijk een veel duidelijker beeld van de hoe
alles in elkaar zit en wat voor inzicht de prof van je verwacht.

Chemie
Cursus: Programmeren
Prof: Peter Dawyndt
Vakomschrijving: Dit vak is alles behalve een blokvak. Het examen is namelijk openboek
en bestaat enkel uit oefeningen. Zorg er wel voor dat je op tijd je verplichte oefeningen
maakt, want twee maal tijdens het eerste semester kan je een overhoring verwachten.
Studenten die hun opdrachten niet op tijd indienen, verliezen punten tijdens deze
evaluaties.
De moeilijkheidsgraad van het examen is vergelijkbaar met de oefeningen die je tijdens de
werkcolleges maakt. Zorg dus dat je voeldoende aandacht schenkt aan deze ofeningen.
Cursus: Fysica: Mechanica
Prof: Matthieu Boone
Vakomschrijving: Fysica kan als één van de zwaardere vakken omschreven worden. Hoewel
het in het begin allemaal simpel lijkt, zal je snel merken dat het noodzakelijk is om je cursus
strikt bij te houden. Het is mogelijk om voor Fysica te slagen door enkel uit het handboek te
studeren, maar let op dat sommige onderwerpen maar een samenvatting zijn van wat er in
de les verteld wordt. Eveneens wordt er in de les verteld wat belangrijk is te kennen en wat
niet. Oefeningen maken is van zeer belangrijk! De practica voorbereiden is eveneens van
groot belang, want deze extra punten kunnen voor velen bepalen of men zal slagen of
buizen. De prof rondt namelijk altijd naar beneden af! Ga alvast je foutentheorie studeren,
want bij elke meting is deze van toepassing.
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Cursus: Wiskunde: Analyse
Prof: Marnix Van Daele
Vakomschrijving: Wiskunde Analyse houdt de volgende onderwerpen in:
reeksontwikkelingen, vectoranalyse, Fourier-analyse en Operatoren. De hoorcolleges worden
gegeven door professor Van Daele. Een zeer toffe, maar vaak verstrooide kerel. Vaak zijn de
hoorcolleges nogal een warboel en daarom is het noodzakelijk thuis de leerstof nog eens te
herhalen. De werkcolleges worden door een assistent gegeven en zijn van ongezien belang.
In de werkcolleges maak je basisoefeningen om de theorie beter te begrijpen, maar ook
oude examenvragen. Aangezien de oefeningen openboek zijn, is het ontzettend belangrijk
deze lessen bij te wonen en alle oefeningen op te schrijven.
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Pr-Intern
Welgekomen eerstejaar,

Je hoort het wel vaker; “De studententijd is den tijd
van uw leven!” en ik kan het er niet beter mee eens
zijn. Er staat je een jaar vol nieuwe vriendschappen,
nieuwe ervaringen en ja, helaas ook nieuwe
cursussen te wachten. Als PR-intern, dé belangrijkste
functie van het praesidium (dat zal je in de loop van het
jaar wel vaker horen *kuch … kuch* ), zal ik er altijd staan bij vragen
of hulp. Kortom ben ik een beetje jullie contactpersoon en jullie jaarverantwoordelijke.
Daarnaast schrijf ik ook de weekmail zodat je altijd wel weet wat te doen dit jaar.
Dit nieuwe levenshoofdstuk, is niet voor iedereen even gemakkelijk, ook ik kende in de
goede oude tijd eigenlijk nog niemand. Vandaar dat ik je ten strengste kan aanraden om je
in te schrijven voor het eerste-bachelorweekend! Het is dé kans om nieuwe vriendschappen
te vormen (wie weet zelfs voor het leven!) en zo deze grote stap wat eenvoudiger te maken!
Inschrijven is de boodschap!
Verder rest er mij niets dan jullie een geweldig jaar te wensen en een goede start aan den
unief!

Tot binnenkort! x
Guillaume
printern.chemica@gmail.com
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Help, ik kan Echt niet koken
Deze is voor de ware
keukennachtmerries, zij
die er al in geslaagd zijn
om hun spaghetti aan te
branden, een pannenkoek
aan het plafond te laten
kleven en/of meer zout in
hun soep hebben durven
kappen dan dat er is in de
Dode Zee. Zij die liever een avondje uithongeren of voor de zoveelste keer naar het frituur
wandelen10 dan een poging te wagen tot koken. Een echte keukenprins -of prinses zijn is
niet voor iedereen weggelegd, maar “ik kan niet koken” is geen excuus voor ongezonde
eetgewoontes of het te veel geld spenderen aan restaurantjes en kant-en-klare maaltijden!
Spring toch weer eens achter dat fornuis, blijf proberen en wees niet bang! Het hoeft niet
ingewikkeld te zijn, je kan beginnen met simpele gerechtjes zoals wraps die je kan vullen
met wat je ook maar wilt, pasta met een easy peasy lemon squeezy sausje, een slaatje, noem
maar op.
Met deze 3 gouden tips ben je al zeker goed op weg naar een gezonde en eetbare maaltijd.
1) Proef! Ben je zout of kruiden aan het toevoegen aan je gerecht? Neem de tijd om af en
toe eens te proeven, laat je smaakpapillen oordelen over wanneer je moet stoppen met
strooien, niet je ogen! Ben je pasta aan het koken? Gebruik een timer, maar durf ook
wel eens een spaghettisliert uit de pot te vissen om op hét perfecte moment je pasta uit
te gieten. Vergeet ook zeker niet af en toe te roeren in je kokende pasta, zo vermijd je
dat ze aan elkaar of aan de pot plakken.
2) Loop niet te lang weg uit de keuken. Wat je ook bakt of kookt, hou je werkplaats goed in
het oog. Neem eens een kijkje in de oven, roer eens in wat je ook kookt, … Dit is de
enige manier om te vermijden dat iets aanbrandt.
3) Verwelkom elke tip en alle inspiratie die je krijgt met open armen. Kook eens met
vrienden, kijk eens hoe anderen het doen, zoek online receptjes op, … Probeer dingen
uit en vergeet niet, oefening baart kunst!

10 *rollen
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Sport
Beste groentjes,

Wij zijn Bieke en Lucas, jullie sportjes. We zullen
jullie voorzien van de nodige bloedcirculatie het
komende academiejaar! Na het spenderen van vele
gezellige avondjes in de Porter House (jullie
toekomstig lievelingsafé) en onvergetelijke cantussen
willen we natuurlijk niet dat jullie metabolisme stilvalt.
Daarom nemen we met Chemica deel aan talrijke
sporttoernooien tussen studentenverenigingen. We hebben tal
van verschillende sportteams die nieuw bloed kunnen gebruiken; voetbal, basketbal,
badminton, zwemmen enz.
Verder organiseren we zelf enkele sportactiviteiten doorheen het jaar onder andere
schaatsen, kajakken, bowlen en nog veel meer. Mocht je nog niet genoeg van ons krijgen
doorheen de lesweken staan we ook klaar met een fantastische skireis en deze brengt ons
dit jaar naar Andorra.
Gedoopt of niet gedoopt, sportief of niet, een grote hoop enthousiasme is vaak al genoeg!
Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar
chemica.sport@gmail.com.
Liefs
Bieke & Lucas

27

Sport

28

Laat je dopen!
Lieve toekomstige feutjes van Chemica,
Allereerst willen wij jullie veel succes wensen in
jullie eerste jaar aan de beste universiteit van
België. Er staan jullie mooie tijden te wachten in
het prachtige Gent!
Even een kleine voorstelling, wij zijn Femke en
Cath. Het eerste vrouwelijke duo in de geschiedenis
van Chemica die de opvoeding van verse feutjes op zich
gaat nemen. Om het in onze woorden te zeggen: de
schachtentemmers. Wij zijn er helemaal klaar voor om van jullie volwaardige Chemicanen te
maken!
Standaard vinden we 3 soorten eerstejaars: diegenen die al zeker zijn dat ze deze unieke
ervaring willen meemaken. Aan deze groep willen we al zeggen: welkom bij de schoonste
kring van Gent! Dan hebben we de twijfelaars en de mensen die denken dat een
studentenvereniging niets voor hun is. Deze mensen willen wij heel graag overtuigen.
Vrienden voor het leven, die maak je hier. Het klinkt enorm cliché, maar het wordt niet voor
niets elk jaar herhaald. Je leert zowel mensen uit je eigen jaar, als mensen uit oudere jaren
kennen. Het is niet alleen leuk om veel bekende gezichten te zien tijdens het uitgaan, maar
zij kunnen jou ook de beste tips geven om de weg die jou nog te wachten staat iets
gemakkelijker te maken.
Dan heb je nog “Wie niet waagt, niet wint”, hoe kan je weten dat je het hele doopgebeuren
niet leuk vindt, als je het nooit geprobeerd hebt.
Je zal je waarschijnlijk wel afvragen wat zo een doop bij Chemica eigenlijk inhoudt. Of dat al
die verhalen dat je al hebt gehoord over dopen nu effectief waar zijn. Wel we kunnen jullie
garanderen dat een doop bij Chemica vooral gericht is op het ludieke aspect, groepssfeer
creëren en zeker niet op sadistische taferelen.
De doop bestaat eigenlijk uit 2 delen.
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Laat je dopen!

Eerst hebben we de voordoop. Deze bestaat uit een schachtenverkoop en doopopdrachten.
Op de schachtenverkoop worden jullie individueel verkocht, vanaf dan zijn jullie een week
eigendom van jullie kopers die jullie verschillende opdrachten kunnen laten doen, van
koffiekoeken brengen, tot verkleed rondlopen,... De doopopdrachten worden daarentegen
uitgevoerd in groepjes. Hierdoor groeit de groepssfeer en leren jullie elkaar wat beter
kennen.
Het tweede deel is de doop zelf. Deze bestaat uit een buiten- en binnengedeelte. Het
buitengedeelte bestaat voornamelijk uit vuil worden. Terwijl het binnengedeelte eigenlijk
een cantus is waar jullie tussendoor opdrachtjes moeten uitvoeren. Gedurende de hele doop
houden wij ons aan het doopdecreet van Gent, wat wil zeggen dat er geen onmenselijke
dingen van jullie gevraagd worden en er wordt ten alle tijden aan jullie gezondheid
gedacht.
Dus heb jij een gezonde portie humor en ben je niet bang om keertje vuil te worden?
Ben jij helemaal klaar om aan dé beste jaren van je leven te beginnen?
Aarzel niet en schrijf je in voor onze doop!
Twijfel je toch nog kom dan zeker mee op het Eerste Bachelor weekend of kom eens een
kijkje nemen op de openingscantus.
Wij hebben er enorm, enorm veel goesting in.

Kusjes
De temmers

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar chemica.schachtentemmer@gmail.com .
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Eerste-bachelorweekend
Na 2 succesvolle edities organiseert Chemica voor de derde maal een eerstebachelorweekend! Dit weekend wordt georganiseerd om alle eerstejaars van de richtingen
Chemie en Biochemie & Biotechnologie samen te brengen. Het is de perfecte gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen en samen in het studentenleven te duiken.
Huh, wat?
Op het programma: gezelligheid, sfeer, kennismaking met je medestudenten en het
praesidium, teambuilding activiteiten, jullie eerste Chemica feestje en cantus, … Natuurlijk
ook van de partij: overvloed aan eten en drinken!
Nice, waar?
Het jeugdverblijf De Radar in Lichtervelde wordt onze spot. De ronde bouwstructuur creëert
een binnenplein met een gezellige sfeer. Alle voorzieningen zijn aanwezig, zodat deze
locatie ons een zorgeloos verblijf kan garanderen.
Oké, wat kost dat?
Om onze kosten toch een beetje te dekken vragen wij €40 voor dit weekendje. Dit is
belachelijk weinig; we zien graag een grote opkomst en houden de drempel dus zo laag
mogelijk. Inbegrepen in deze prijs zijn verblijf, eten, activiteiten en niet-alcoholische
dranken (geen paniek, deze laatste zullen echter rijkelijk aanwezig zijn aan een studentikoze
prijs!).
Wow, waar schrijf ik mij in?
Je kan terecht op het Facebook evenement, “Eerste Bachelorweekend Chemica” of voor de
moedige typers meteen op het inschrijvingsformulier:
https://docs.google.com/forms/d/1BSf-Sx6tbdRJl775mwdUWb-yz8zIz8-UpkiXUKL-Abg/edit
Zit je nog met een vraag, stuur gerust een mailtje naar chemica.printern@gmail.com !
Het belooft een memorabel weekend te worden, we verwachten jullie er allemaal!
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EHBO OP KOT
Op kot gaan kan wel eens fout gaan, een snijwonde, een trede van de trap missen, je
geweldig verslikken, … En het is niet altijd zoals thuis dat de redding zeer nabij is. Enkele
tips om het jaar door te komen, alive and kicking!
Allereerst: raadpleeg bij twijfel onmiddellijk je huisarts, zorg dat zijn/haar telefoonnummer
in je gsm opgeslagen zit. Bij noodgevallen bel je 112!
Zorg vervolgens voor een simpele EHBO-koffer. Heel uitgebreid moet de inhoud niet zijn,
maar volgende zaken kunnen op kot bijvoorbeeld wel zinvol zijn:
- schaar
- thermometer
- splinter
- thermometer
- ontsmettingsmiddel
- flammazine

- pleisters
- steriele drukverbanden en compressen
- een rolletje elastische tape
- coldpack
- wegwerphandsdoenen
- zwachtels
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Nawoord
Liebe Erstis
Student zijn aan de universiteit, een gans nieuw avontuur.
Jullie zijn er klaar voor! En als je er niet klaar voor bent,
doe dan gewoon alsof. Play it cool, smile and wave. Er
komt een heleboel nieuwigheid naar jullie toe en
Chemica staat paraat om dat aan te vullen met extra nieuwe
ervaringen en ontmoetingen! Jullie hebben het al gelezen11 ,
activiteiten, feestjes, kennismaking, korting op boeken, …
Mijn functie in het praesidium: Scriptor! Fancy benaming voor de persoon die dit fancy
maandblad schrijft voor de meest fancy studentjes. Deze editie is speciaal voor jullie
geschreven, nieuw bloed! Een royale boterham informatie en flinke porties introductie en
verwelkoming, allemaal liefdevol naar jullie gesmeten. Er volgen nog een paar edities van
Het Pipetje, waar ik jullie onder andere op de hoogte hou van de tofste gebeurtenissen
binnen Chemica en de sappigste roddels. Waarschijnlijk op mijn minst productieve
schrijfdag ook een sudoku op de laatste pagina. Of een kleurplaat ofzo.
Ook ben ik er altijd voor hulp, vragen, tips of een gezellige babbel! Ik ben gemakkelijk te
vinden, namelijk bij ongeveer al jullie lessen12 . Jup, mijn eerste jaar was hoofdzakelijk doen
alsof ik er klaar voor ben. Ik noem het graag “verdieping in de leerstof”. Gelukkig ben ik er
nu wel helemaal klaar voor! Als ik alvast één gouden tip mag geven: geniet van het
studentenleven! Geef jezelf à fond in je studies, maar vergeet zeker niet ook plaats te maken
voor ontspanning, vriendschap, sport, … Het is in het begin wat puzzelen, maar te veel druk
en stress op je schouders is nergens voor nodig. No worries, mate!
Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontmoeten! Hopelijk zie ik jullie talrijk op het
Openingsvat, de Peter- en Meteravond en het Eerste Bachelorweekend.
Tot snel!
Jullie Scriptor - Maud
11 En toen ging de scriptor ervan uit dat iedereen alles leest
12 En toen ging de scriptor ervan uit dat ze naar elke les zal gaan
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Kalender
24 SEPT

Openingsvat
Een gratis vat van Chemica in de Porter House om het academiejaar
goed in te zetten. Dat kan je toch niet missen?

25 SEPT

Peter- en meteravond
Een avond waarop een ouderejaar je onder zijn of haar vleugel neemt.
Neem wat tijd, drink een pintje en schiet je vragen af!

26 SEPT

Student Kick-Off
Feest op het Sint-Pietersplein met veel, veel te veel studenten.
Sfeer verzekerd!

01 OKT

Kroegentocht
Oh kijk, tof café! En daar nog één, en daar… Twee identieke?

02 OKT

Openingscantus
Op de eerste cantus van het academiejaar is iedereen welkom. Kom
eens kijken of dat alles je bevalt. Een avond bier, liederen en plezier
voor een schammele bijdrage!

05 - 07 OKT

Eerste-bachelorweekend
Een weekend quality time voor alle eerstejaars en het praesidium!

11 OKT

Openingsfuif
Hét openingsfeest waar Fungi en Anso het beste van zichzelf zullen
geven. Geen reden om niet te komen, dus!

16 OKT

Schachtenverkoop
Zij die zich laten dopen laten hun talenten zien om de beste koper
voor zich te winnen.
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Kalender

17 OKT

Beiaardcantus
Een openluchtcantus in de Gentse binnenstad met alle studentenverenigingen samen. Een unieke en imposante sfeer verzekerd!

22 OKT

Interfacultair Toernooi (IFT)
Hét sportevenement der sportevenementen. Chemica neemt het op
tegen alle andere verenigingen in tal van disciplines.

24 OKT

Cocktailparty
Opnieuw een feestje? Cocktails? Say no more!

Oei, grote witruimte, ummm…

… Graag gedaan.
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