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Brief van het FK



Vakbeschrijvingen

Met het eerste jaar studeren aan een universitaire richting komen 

vele veranderingen, en niet een van de minste is het lessenpakket. Zo 

zal je waarschijnlijk spontane migraine-aanvallen krijgen bij het zien 

van bepaalde cursussen, of erger. But do not fear, Chemica is here! 

Laten deze tekstjes je een duidelijker beeld geven over wat er

eigenlijk van je wordt gevraagd, vak per vak.
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Vakbeschrijvingen

Met dank aan David, Sarah, Steven, Pieter, Nathalie en Jonas



Voorstelling praesidium

Hier even een persoonlijke voorstelling door elk praesidiumlid. Moge 

deze tekstjes een interlude zijn tot verdere kennismaking en een

duidelijk teken dat wij er zijn voor jullie.
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Cantus... Quis est?



David aka Dav(ke)

Chemica cantor 2007-‘09

Cantus... Quis est?



Sudoku

Naar aloude gewoonte ook hier een reeks sudoku's. Je weet vast wel 

hoe deze japanse puzzel op te lossen, indien je het niet weet, vraag 

het dan aan de persoon rechts van je want die weet het zeker. Hier 

dus een gemakkelijke, twee gemiddelde en een moeilijke sudoku.



Kruiswoordraadsel

Om jullie algemene kennis te testen presenteer ik jullie hier een 

kruiswoordraadsel. Weet me te zeggen wie de wereldberoemde figuur 

is die je in de vertikale balk vindt en maak kans op een fantastische 

prijs. Antwoorden moeten naar uw scriptor 

(jonas.van.damme@gmail.com) verstuurd worden vóór het volgende

pipetje verschijnt om kans te maken.



Gedicht

Ik zal nooit zijn

Zoals jullie zijn

Misschien wil ik wel niet zijn

Zoals jullie zijn

Maar zolang ik mezelf kan zijn

Dan is het waard om te zijn

-Liesbeth Allais (1e ma BcBt)-



Pipetje-redactie

Uw scriptor,

Jonas (jonas.van.damme@gmail.com)



The Once and Future King



The Once and Future King

                                              The Beginning

Pieter (aka McFlury)



Chemica-clublied

Een studentenclub is geen echte studentenclub zonder een clublied. 

De clubliederen worden gezongen door de leden van de club en 

sympathisanten op cantussen, dus wie van plan is om een of 

meerdere cantusjes te doen, doet er niet slecht aan dit lied aan te

leren zodat je het uit volle borst kan meezingen.

Chemica ik blijf u altijd even trouw

met trots dragen wij uw kleuren wit en blauw.

Waar 't studentenleven leuk en kleurrijk is,

daar zijn onze vrienden, daar is 't nooit nie mis.

Waar studenten schreeuwen: "Chemica vooruit!"

Daar is 't echte leven, vast staat ons besluit.
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Grappen en grollen

Lachen schijnt gezond te zijn en aangezien Chemica z'n leden gezond

wil, houden brengen we hier ook wat humor.

Power = Work / Time 

Knowledge = Work/Money 

Money = Work / Knowledge. 
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Ctrm+Alt+Del



Wist je dat?

Geen Pipetje zonder wist-je-dat'jes, zei ooit een wijze man. En ja, hij 

heeft gelijk. Ziehier de nieuwste resem nutteloze weetjes en onthou 

dat deze graag opgestuurd worden voor publicatie in volgende 

Pipetjes...



Quotes

Af en toe komt het wel eens voor dat een prof een bizar, grappig of 

opmerkzaam iets verkondigt in de les. Soms omdat ze een mindere 

dag hebben, maar soms om gewoon grappig uit de hoek te komen. 

Deze uitspraken schrijf je best op en stuur je door naar het Pipetje,

zodat je met iedereen deze uitspraken kan delen.



Kalender

Hier even een mooie weergave van welke activiteiten jullie de

komende maanden te wachten staan.



Nawoord




