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Voorwoord
Beste Chemicanen,
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje bezig en
iedereen heeft al ruim de tijd gehad om zijn
goede voornemens terug op te bergen voor
volgend jaar.
Na een deugddoende lesvrije week en het
eventueel verwerken van minder goede
resultaten, is iedereen weer klaar voor een
nieuw semester vol Chemicaleute en –
vreugde!
Uiteraard doet het Praesidium ook na Nieuwjaar
zijn uiterste best jullie te voorzien van alles wat nodig is. De cursusdienst zal
de komende weken weer op volle toeren draaien, terwijl de gewoonlijke
superfeestjes worden afgewisseld met de nodige sport- en
cultuuractiviteiten.
Op 15 maart vindt naar aloude traditie Chemica’s Comedy Night plaats in
de Therminal. Daarnaast staan ook nog de 12-urenloop, een cocktailavond,
een jeneveravond en zelfs een heuse quiz op het programma. Data en uren
zijn zoals gewoonlijk te vinden op de website of op onze Facebookpagina.
Ik hoop jullie talrijk te mogen begroeten op onze activiteiten!
Jullie Praeses,
Joyce
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Dies Natalis
Dies Natalis 2012
Ter gelegenheid van de verjaardag van de
UGent is er Dies Natalis, een dag waarop we
allemaal geen les hebben. Meer reden om te
feesten hoeft er dan natuurlijk niet te zijn!
Daarom organiseert het FaculteitenKonvent
in opdracht van de UGent één van de
grootste fuiven in het Gentse op de
vooravond van Dies Natalis, de zogenaamde
Dies Natalis-fuif.
Zoals elk jaar voorzien we grote namen om iedereen in beweging te krijgen.
Dit jaar passeren onder andere Fou Concept, Samtex, Otto Jan Han, TLP,
Drumsound and Bassline Smith en Subscape de revue.
Heb je zin om je eens goed uit te leven samen met 4000 andere studenten?
Kom dan op 22 maart vanaf 22u naar het ICC en we maken er samen weer
een geniale avond van! Tickets (€6 VVK en €8 ADK) zijn verkrijgbaar bij het
FK-praesidium, in de Salamander, Pinuts, Yucca en de Therminal.
Julie Nevejan & Wim Bekaert
PR Intern FK 2011-2012
julie@fkserv.ugent.be
wim@fkserv.ugent.be

Jochen Merlier
Voorzitter FK 2011-2012
jochen@fkserv.ugent.be
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Ook de schachtjes verdienen eens een pagina!
Wat is een feut?
1) Aankomeling
2) Eerstejaars
3) Foet
4) Groenstudent
5) Groente
6) Iemand die pas student is
7) Nieuweling
8) Noviet
9) Persoonsbenaming
Drie weken aan een stuk hebben onze Chemica feuten zich uit de naad
gewerkt voor het mooie tweekleurig lintje. Er zijn er gestopt, er wouden er
stoppen en sommige hadden beter gestopt. Onze feuten hebben in die drie
weken leuke tot minder leuke proeven moeten doorstaan om een
volwaardige schacht van Chemica te worden. Sommigen onder hen zijn er
beter en knapper uitgekomen.
Steven en Wouter hadden de opdracht om een knappe dame binnen te
draaien en kwamen met het volgende idee af:
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Ook de schachtjes verdienen eens een pagina!
Deze jonge dame zorgde voor zoveel afleiding dat zelf Ilias niet meer wist
waar zijn hoofd allemaal in zat.
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Ook de schachtjes verdienen eens een pagina!
Daarnaast moet een feut ook opvallen, zodat ze volop genegeerd kunnen
worden:
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Ook de schachtjes verdienen eens een pagina!
Chemica is en blijft een plaats waar lelijke jongens mooie meisjes, of mooie
jongens, kunnen vinden …

Chemica ziet graag sport, vooral de scriptor, daarom moeten feuten ook
aan sport doen.
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Ook de schachtjes verdienen eens een pagina!
Sommigen feuten blijven lelijk zodat enkel een correctie kan worden
uitgevoerd …

Maar het liefst van al steekt een vuile feut zich zover en zo diep mogelijk
weg …
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Fuck Yeah, Rage Toons!

10% korting op vertoon van lidkaart!
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Veel bedankjes van het Praesidum
Door vertraging van de energieslurpende blok en de moordende examens
kunnen onze Feestjes, Boris en Maarten, jullie pas nu bedanken voor de
massale opkomst van de voorbije Chemicafeestjes. Dankzij volgende
pagina’s kan iedereen de goede of slechte herinneringen van de
legendarische activiteiten herbeleven.
Marcellekes en Jarretellekes
Eindelijk een waardige vervanger voor de legendarische “Pimp & Ho – fuif”
In één woord: een knaller! Een knaller waar de cava rijkelijk vloeide in
dorstige kelen, om de vele hete lijven (tevergeefs) af te koelen …
Het concept was nochtans vrij eenvoudig: jongens in marcellekes en
meisjes in sexy jarretellekes. Smijt daarop een cava bottlenight aan
belachelijk lage prijzen, laat een half uurtje sudderen en je hebt het ideale
recept voor een zwoele party! Wie schaars genoeg gekleed was kreeg een
gratis drankje aangeboden door Chemica en Vlak. Alle gasten werden
hiervoor gekeurd door de vrouwelijke Feestjes van het Vlak en onze
Feesten, Maarten en Boris, offerden zich op om de meiden een gratis
drankje aan te bieden. Hierbij werden er met gulle hand punten gegeven
aan elke bevallige jongedame die dit wenste. Dit zorgde ervoor dat er naast
drank, die avond ook veel alcoholstift vloeide … We willen bij deze ook
vriendelijk vragen aan degene die de alcoholstiften het laatst geleend heeft,
de stiften terug te brengen.
DJ Tim, ondertussen een vaste waarde op onze feestjes, kwam en zag dat
het goed was. Hij besloot er een lap op te geven! Een fout uurtje werd al
gauw enkele foute uren, wat het (toch al hete) publiek alleen maar meer
wist op te zwepen op de tonen van Sexy and I know it een song van LMFAO.
Uit betrouwbare bron(nen) hoorden en zagen we dat er ook stevig gemuild
werd die nacht (naar goede traditie van de Pimp & Ho). Er werden naar
verluid zelfs enkele koppeltjes gevormd. Liefde kan toch schoon zijn
nietwaar? Kortom, een fuif om nooit meer te vergeten en zeker voor
herhaling vatbaar. Met dank aan het Vlak!
Wie zich nu nog afvraagt of er ook veel volk was, begint best het verslag
opnieuw te lezen …
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Veel bedankjes van het Praesidum
Schaatsen en jeneveravond
Ook dit jaar werd het record leden voor de schaatsavond verbroken. Met
een opkomst van 90 schaatsers werd het record van vorig jaar met 45 meer
mensen mooi verbroken! Het Kristallijn werd dan ook volledig door
Chemica ingenomen, wat alleen maar voor meer sfeer en gezelligheid
zorgde. Judith showde haar talenten als kunstschaatsster en wist ons
allemaal te verbazen. Er vielen letterlijk mondjes open en sommigen
werden in Judith haar plaats draaierig bij het zien van een perfecte
achterwaartse pirouette. Voor velen was het al een kunst om recht te
blijven staan op de schaatsbaan.
Na dit frisse en sportieve intermezzo was het tijd om de innerlijke mens
terug op te warmen met een jenevershotje of voor de duvers een
goldstrike. Eén shotje veranderde al snel in meerdere en ook hier kunnen
we terugkijken op een sfeervolle, lichtjes dronken avond waar iedereen (en
vooral onze overenthousiaste schachten) uit de bol ging. Opnieuw zijn we
fier dat alles, tot de laatste druppel, uitverkocht was! Dit natuurlijk tot
groot spijt van de overgebleven dronkaards en bodemloze vaten, die niet
genoeg konden krijgen van al deze godendrank. Maar niet getreurd, er
komen nog vele feestjes en andere toffe Chemica activiteiten aan! Voor
degenen die zichzelf niet als dronkaard beschouwen, laten we maar zeggen
“de laatkomers” is dit dan meteen een tip om volgende keer misschien toch
iets vroeger af te zakken naar onze (fantastische!) feestjes.
Galabal
Ons praesidium was al vroeg in de weer om alles tot in de puntjes voor te
bereiden om niets aan het toeval over te laten. De zaal werd versierd en
sfeervol ingericht, er werden helium ballonnen aan de Sterre gevuld
(waarvoor dank aan prof. Martins en De Clercq), Versnaperingen werden
gekuist en gesneden, sandwiches gesmeerd, vestiaire georganiseerd, etc. Er
werd gecheckt en gedubbelcheckt om er zeker van te zijn dat alles naar
wens van onze dierbare leden en ereleden zou verlopen. Net voor de
receptie begon, lieten we nog pizza’s leveren om er allemaal kloek voor te
staan en nog even samen tot rust te komen na een drukke namiddag vol
voorbereidingen en stress (en nog geen klein beetje ook).
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Veel bedankjes van het Praesidum
Het ontstressen zette zich nog even voort tijdens de receptie, waar
iedereen genoot van de hapjes en cava die rijkelijk vloeide. Onze DJ nam
nog vlug een groepsfoto, nu iedereen nog op zijn best (lees nuchter) was in
chique kostuum of sierlijk galakleedje.
“Le moment suprème”, de start van het Chemica galabal kon dus volledig
“in the mood” beginnen! En we zagen het direct helemaal zitten, klaar voor
wat weer een knaller beloofde te worden! Het volk stroomde toe, de sfeer
kwam op gang en de DJ deed zijn uiterste best om de muziek zoveel
mogelijk te variëren van nieuw naar oud, tot zelfs eens fout en nu en dan
een slow om de koppeltjes terug samen te brengen. Kortom, voor iedereen
wat wils. Enkel spijtig dat er ooit zoiets als een geluidsbegrenzer
uitgevonden is, maar dit kon de sfeer niet bederven en zo denkt Chemica
nog aan jullie gehoor ook. Bijna werden we verrast door de massale
opkomst, waardoor we even dreigden zonder bonnetjes te komen zitten.
Gelukkig werd dit snel en discreet opgelost. De hele avond kan eigenlijk
best beschreven worden als een exotherme reactie: de mensen kwamen
toe, er was véél volk, de temperatuur steeg, er kwam nog meer volk, de
temperatuur bereikte zwoele hoogtes. De kostuumvesten werden hier en
daar aan de kant gesmeten en het feest barstte volledig los!
We mogen van een meer dan geslaagd galabal spreken, waar volgende
jaren op voortgebouwd kan worden! Daarom ook NEN DIKKE MERCI aan
iedereen die gekomen is: de aanwezige proffen en de vele enthousiaste
vrijwilligers zonder wie het waarschijnlijk ook niet gelukt was. Hopelijk
komen jullie volgend jaar opnieuw in hoge getale om er weer een lap op te
geven!
Bedankt voor een geweldig eerste semester.
Het fiere praesidium
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Wat vonden de gasten van ons galabal?
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Wat vonden de gasten van ons galabal?
Na het cencureren van de vele tetjes en andere wiggle, wiggle dingen zijn
dit de berichtjes die de feestvierders tijdens het galabal in Chemica’s
gastenboek hebben achtergelaten.
Liefste Chemica
Weer eens tijd om te “Chemica-ballen”. Laat de muziek en de (cava)flessen
knallen. Tijd om te drinken, dansen en feesten. Ik ben een (feest)varken,
Chemicanen zijn beesten!
Dank u voor de leuke nacht!
Slaap zacht!
~x~
Chemica is terug! Eindelijk terug een galabal zoals het hoort!
Dentalia
Xxx
~x~
Chemica
Jij doet mij altijd de pintjes smaken ongeacht of ik me slecht voel van de dag
ervoor of niet. 
Moesten we uitrekenen hoeveel uurtjes we al samen doorgebracht hebben
en hoeveel mol liter er al geconsumeerd werd dankzij jou, komen we aan
een bedrag dat we beiden niet kunnen vertellen. 
Merci!
Xxx Olivier xx
~x~
Veel beter dan vorig jaar!
Seba, Melissa, Nathalie en Maarten

14

Wat vonden de gasten van ons galabal?
Omdat dit jaar duidelijk het vorige bal goedmaakt, met dank aan het
praesidium 2011-2012.
Xoxo
Pomelien
~x~
Chemica!
Goede party dit jaar!
Bedankt voor de uitnodiging en goede verdere vaart!
Nico Callewaert
~x~
Weer een zalig Chemica-feestje, maar deze keer zal ik alles nog weten.
Wouter
~x~
Tis weer eens een geslaagd feestjeeeuuuh!!!
Steven
~x~
Dit feestje is toooop!
Thnx voor de cava!
x.L1tje
~x~
This party was like trippin’ on dioxin
Love
Timo, Boris en Maarten
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Wat vonden de gasten van ons galabal?
Super tof galabal. Veel beter dan vorig jaar en vooral lekkere cava en
koekjes!
Niels en Stephanie
-xxP.S. ons doel om Jonas (J) zat te krijgen is niet gelukt. :’(
~x~
FK was hier ook weer van de partij!
Beste Galabal van de avond!
Ruben en Glenn
~x~
Amai azo een feest!
Volgend jaar minstens even goed, want ik zal er ook weer zijn!
Love
Matthias
~x~
Prosit,
Op die mooie avond
Op die feestjes
Op die glitters
Op Chemica natuurlijk
Op mijn lege stylo
Chemica Bedankt, het was top!!!
Groetjes J.
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Wat vonden de gasten van ons galabal?

En dan nog enkele tekeningen:

Charlotte
~x~
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Chemica’s Comedy Night

Kaarten verkrijgbaar bij Praesidium en JVW’s!
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BASF-bezoek
Amanda en andere derde bachelors hebben tijdens hun bezoek aan BASF
een logboek vastgelegd zodat niet enkel zij, maar ook wij mee konden
genieten van enkele ludieke momenten.
BASF-bezoek, 3de Bachelor
08.10
08.20
08.40
08.50
08.55
09.10
09.20
09.45
10.20

10.30

10.40
11.00
11.05
11.15

12.30

12.45

Hmm, zin in koffiekoeken! (x40)
Honger, maar straks koffiekoeken! (x40)
Hmm, zelfgebakken brownies! (9stukken!)
Fristi-vrachtwagen. Hmm fristi.
Regenwormen
Wafeltjes
Bijna koffiekoeken! (x40)
Grote teleurstelling! Geen koffiekoeken!
Medewerker BASF: “Wat hebben microben, net zoals de mens,
nodig?”
Studenten: “Koffiekoeken.”
Medewerker BASF: “Met naaldhakken op die roosters lopen is
inderdaad niet makkelijk”
Student: “Dat zijn toch geen naaldhakken?”
I’m sexy and I know it. WIGGLE WIGGLE WIGGLE
Benny Lava – Have you been high today? I see the nuns are gay …
Student: “Kheb goesting.”
Medewerker BASF: “In dit gedeelte werken er niet veel vrouwen
in ploeg.”
Student 1: “Kijk daar is toch een vrouw.”
Student 2: “Dat noem ik geen vrouw.”
-Massale aanval op broodjes wegens gebrek aan ontbijt (waar
waren de koffiekoeken?).
-Student hersorteert broodjes: “De sla en het eigeel moeten eruit,
maar de worteltjes mogen blijven!” (zeer kritisch oog)
-Student: “Ze maken hier 1000 warme maaltijden per dag, maar
1040 was teveel zeker?”
Rugby spelen mag niet
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BASF-bezoek
13.15
14.00
14.15
14.45
15.15
15.20
15.40
15.45
16.00
16.30
16.34
16.40
16.42
16.47
16.50
17.04
17.05
17.15
17.24
17.30
17.32
17.33
17.36

Cat, I’m a kitty cat. And I dance, dance, dance. And I dance, dance,
dance.
New Yorker koekjes
Bord met ‘Niet plassen aan de installatie’.
Student: “Straks wordt hij nog geil.”
“Hallo, ik ben Pierre, maar ik lijk op Gilbert.”
Student: “Ze is mij aan ’t versieren ze.”
Student: “Trek een zak over haar hoofd en t’is een vent.”
Dinosaurussen gezien
Student: “We zouden beter een spandoek maken met ‘Waar
waren de koffiekoeken?’.”
Paarden
Twix
Spelen met knopjes in de bus
Nic -Nac-jes
Tunac Tun Tun
Time’s up
Student: “AAAAAAAAAA, kheb mijzelf geslagen!”
Student: “Losers, wij zijn rapper!”
Burn baby burn!
Snoepjes
Student heeft een kwijlplek op zijn broek. (vrij groot)
Professor Strijckmans slaapt.
Wazige foto van een slapende prof, jammer.
Student: “Kdenk niet dat dat er in gaat … OH kijk, t’zit erin!”

Moraal van het verhaal: Wij misten koffiekoeken. (Met dank aan 1ste
master studenten (& vooral de praeses), die de 3de bachelor iets hadden
wijsgemaakt in verband met koffiekoeken!)
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Jokes from a cat
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Jokes from a cat
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Tekening

23

Jeneveravond
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Jongens en meisjes en wetenschap
Mag je slapende armen of benen wakker maken?
Iedereen kent het wel, dat vervelend gevoel in je
armen of benen, maar waar het precies vandaan
komt, zijn de meningen verdeeld. De ene denk dat
het een geknelde zenuw is, de andere vermoedt
dat het te maken heeft met problemen met de bloedtoevoer. Beiden zijn
correct.
Slapende benen en armen ontstaan meestal wanneer je ergens verkeerd
ligt of zit. Daardoor wordt je bloedsomloop plaatselijk afgekneld. Het bloed
stroomt je arm of been wel nog binnen, maar kan er niet meer weg. Je arm
wordt dan geleidelijk rood en zwelt op. Je zenuwen krijgen te kampen met
zuurstoftekort en geraken lichtjes beschadigd. Dit is niet ernstig zolang het
niet te lang duurt. Van positie veranderen volstaat. Wie gewoon ligt te
slapen doet dit vanzelf. Het bloed gaat dan weer verder stromen, de
zenuwen krijgen opnieuw zuurstof en herstellen zich. Het tintelend gevoel
is het gevolg van de overdosis zuurstof die de zenuwen op dat moment
krijgen. Wie buitenwesten geraak door overmatig alcoholgebruik zou zo wel
eens een arm of been kunnen verliezen indien de persoon niet van positie
verandert.
Een geknelde zenuw kan ook aanleiding geven tot hetzelfde tintelend
gevoel. De oorzaak kan dan bijvoorbeeld in de hersenen zitten, als gevolg
van een hersenbloeding, of ter hoogte van het ruggenmerg, wanneer er
ergens een zenuwbaan wordt geplet door een ruggenwervel. Het effect
daarvan voel je dan heel geleidelijk opkomen.
Uit jongens en wetenschap
Volgende keer: Duurt het langer voor dikke mensen doodgaan van de
honger dan dunne?
[] Ja
[] Nee
Stemmen kan op onze Facebookpagina!
http://www.facebook.com/ChemicaGent
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Prijzen te winnen!
Zoals gewoonlijk zijn er weer prijzen te winnen, maar dit jaar doen we het
toch een tikkeltje anders. Weg met de moeilijke prijsvragen, vanaf nu kost
het jullie minder moeite (of misschien ook niet).
Sinds heden zijn er twee Pipetjes die het winnende Pipetje worden
genoemd. Lees dus zeker het Pipetje helemaal uit om te weten of jij het
winnende Pipetje hebt. Ik geef geen tips, want je merkt het automatisch of
je de winnende versie in je handen hebt.
Hoe win je nu je prijs? Simpel kom naar ons kot met je winnend Pipetje bij
de hand en toon ons je Pipetje. In ruil hiervoor krijg je van ons 3 gratis
consumpties bij een volgende activiteit!
Daarnaast kan je nog op een andere manier winnen. In dit Pipetje vind je
een kleurplaat. Mits ons kot wat gepimped moet worden zullen wij jullie
ingezonden kleurplaten ophangen. Om het nog beter te maken, zullen de 5
mooiste kleurplaten een prijs winnen. Steek je kleurplaat in onze
Chemicabrievenbus (aan ons kot) en wie weet ben jij wel een van de
gelukkigen die zonder lege handen naar huis gaat. Het is natuurlijk
belangrijk dat je naam op de tekening staat anders weten wij jammer
genoeg niet aan wie wij de prijzen moeten overhandigen.
Misschien ook leuk om te weten, onze prijzen lopen op. Dit betekent dat
wanneer de vorige winnaar niet om zijn prijs kwam, jij dubbel zoveel geluk
hebt!
Vergeet niet alles in te dienen voor 25 maart!
Heb je hiernaast nog vragen dan kan je mij contacteren via mail:
nana.verschaeren@gmail.com
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Prijzen te winnen!
Deze maand zat er maar één inzending in onze Chemica-bus, namelijk die
van Sara Reynhout. Proficiat, je kunt je prijs komen halen op het Chemicakot.
Voor de andere creatievellingen, blijf die tekeningen indienen, want de
Sriptor en de Cursussen vinden dat echt leuk en het kot ziet er zo veel
leuker uit.
Ik wil jullie er ook nog even aan herinneren dat het noodzakelijk is dat je
tekening volledig wordt ingediend en dat je naam er volledig op staat.
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Kiss and ride
Seba, Timo, Boris en Maarten in reply: “Onze lever heeft bijna 2 maanden
kunnen rusten, maar verkeerd nog steeds in topvorm! Mensen die denken
een sterkere lever te hebben, mogen ze altijd eens komen testen …”
~x~
Shauni zoekt knappe, elegante man met feestneus om late uurtjes mee door
te brengen …
Anoniempje
~x~
Tim zoekt (om energie te besparen op kot) een warme vrouw die zijn
elektrische deken wil vervangen, flexibele uren.
Anoniempje again
~x~
De juiste persoon herkent dit meteen:
isoleucine-lysine histidine-zuurstof-uracil valine-alanine-asparagine
histidine-glutaminezuur-methionine.(-glutaminezuur-leucine-serinezuurstof-glutaminezuur-threonine)
Je weet wel van wie :)!
~x~
Timo,
Nog steeds wacht ik op die keer dat je eindelijk eens nuchter ga
tegenkomen!
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Kiss and ride
Liefje,
Ge zijt voor altijd 'Mijn A.Einstein maar dan knapper!'
Zjg! xx uw zoetie!
~x~
Boris, Timo en Maarten ... Blijf toch is van die spitbull af jongens!
~x~
Joke (1e jaar biochemie),
is single... (en zoekt vriendje)!
Wil jij haar date zijn en voldoe je aan volgende voorwaarden?
- bed 's nachts warm houden
- niet snurken
- geen rughaar
- minstens even groot als haar
- (gespierde) buik: geen biertonnetjes toegestaan
- knap
- sympathiek
- ... (zelf verder aan te vullen)
- EN natuurlijk ook single!
... stuur dan een antwoord in voor het volgende pipetje of versier haar gelijk
nen echte vent!
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Kiss and ride
Heb je spijt? Ben je het kwijt? Of misschien verliefd? Wil je iets kwijt, maar
durf je het niet te zeggen? Krop het vanaf nu niet meer op, maar pen het
neer! Dankzij Chemica worden jouw kleine berichtjes anoniem gedrukt in
het pipetje zodat je gemakkelijk je zorgen van je af kan schrijven.
Je kan je berichtjes achterlaten in de Scriptor haar mailbox:
nana.verschaeren@gmail.com of anoniem posten op onze site:
http://fkserv.ugent.be/chemica/.
Aarzel dus niet en ga snel naar een van bovenstaande links en verras zo je
vrienden!
Wie weet staat er in het volgend Pipetje jou wel een verrassing te wachten.
Let op, dit is niet bedoeld om ruzie te stoken! Gemene en uitdagende
berichten worden niet gepubliceerd.
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Spelletjes
Een Japanse puzzel is een beeldpuzzel die bestaat uit een leeg diagram met
getallen boven en links van het diagram. Elk getal staat voor één of meer
aaneengesloten vakjes van een bepaalde kleur in de betreffende kolom of
op de betreffende regel. Door deze vakjes kloppend in te kleuren, vormt
zich een afbeelding in het diagram: de oplossing van de puzzel.

Een simpel voorbeeld:

Easy
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Spelletjes

Medium
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Spelletjes

Hard
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Comic
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Jokes for Chemists
Q: What element is a girl's future best friend?
A: Carbon.
~x~
If you're not part of the solution, you're part of the precipitate.
~x~
Q: How did the chemist survive the famine?
A: By subsisting on titrations.
~x~
Q: What is "HIJKLMNO"?
A: H2O.
~x~
Old chemists never die, they just stop reacting.
~x~
Titanium is a most amorous metal. When it gets hot, it'll combine with
anything.
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Nawoord
Lieve lezers
Het nieuwe semester is sinds enkele
weken van start gegaan en met een
nieuw semester gaat een nieuw Pipetje
gepaard. Het kleuren kan weer beginnen,
de spelletjes kunnen weer met de nodige
zucht worden opgelost en de Wist-je-datjes en Quotes zullen de Scriptor haar
mailbox weer binnenstromen, of dat
hoopt ze toch.
De dagen worden weer langer en de
temperatuur begint langzaam weer te
stijgen en voor je het weet zijn de lichte vestjes en de festivals terug, maar
wat nog veel belangrijker is; Chemica en haar activiteiten zijn er weer!
Ook dit semester is er voor ieder wat wils voorzien en we hopen ook dit
semesters aan ieder de nodige entertainment te bieden.
Als afsluiter van mij nawoord, zijn hier nog enkele Wist-je-dat-jes die
volgens Boris nodig in het Pipetje moesten geplaatst worden:

Wist je dat Jungle speed een gevaarlijk spel is?

Joachim, schachtentemmer, zeker geen aids heeft?

Joachim slaag krijgt van zijn vriendin? En dit tot blauwe ogen toe?
Boris, bij deze staan ze er in.
Verder nog een fijn nieuw semester toegewenst!
Jullie Scriptor
Nana Verschaeren
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Activiteiten
* 7 maart 2012
Woensdag 7 maart is het weer eens cantus. We keren terug naar onze
eigen kindertijd en zullen naast de gewone cantusliedjes de bekendste
Studio 100, Disney en andere kinderliedjes uit volle borst meezingen.
Verkleden mag!
De cantus gaat om 20:00 van start @ Salamander
* 8 maart 2012
Donderdag 8 maart is er weer een Jeneveravond voorzien. Er zijn negen
smaken voorzien en dit aan 1 EUR per shotje. De activiteit start om 21:30 @
Porter House.
* 13 maart 2012
Op 13 maart jagen we ons naar jaarlijks gewoonte aan een bierbowling.
Niet enkel de kegels zullen deze avond omvallen. Inschrijven voor deze
activiteit is verplicht en kost 15 EUR.
* 15 maart 2012
Ook dit jaar kan er weer gelachen worden met onze Comedy Night.
Chemica heeft dit jaar twee acts voor jullie klaarstaan die vanaf 21:00 voor
voldoende entertainment zullen zorgen. Dit evenement vindt plaats in de
Therminal en kaarten zijn nu al verkrijgbaar bij het Praesidium en JVW’s.
* 21 maart 2012
Op woensdag 21/03 (21:00) kan er weer gezwommen worden! Disciplines:
50m crawl, schoolslag, rugslag en vlinder. Interesse? Stuur een mailtje ten
laatste tegen 17/03 naar de sportpraeses.
* 28 maart 2012
Heb je zin om Chemica te vertegenwoordigen? Je hoeft geen ervaring te
hebben, enkel inzet en enthousiasme! Op woensdag 28/03 is er een rugbytornooi met randanimatie (en pintjes aan €1!). Wil je mee doen? Stuur
tegen ten laatste 17/03 een mailtje naar de sportpraeses.
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