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Eerstejaarsweekend
  commissie

‘Rumble in the Jungle’

Waerde Eerstejaars, 

Na het behalen van je eindexamens en 
het genieten van de lange zomer gaat 
jouw studentenleven van start in het 
mooie Leiden!  Een grote verandering 
die veel leuke maar ook spannende 
dingen met zich mee brengt. 
Misschien ga je op kamers, word je 
ergens lid, kies je voor een nieuwe 
sport of kies je voor een andere uitdag-
ing. De mogelijkheden zijn natuurlijk               
eindeloos.

Naast het kennismaken met de              
sleutelstad en alles wat zij te bieden 
heeft, ga je ook kennismaken met je 
studie en studiegenootjes. Het gebouw 
lijkt een doolhof en je denkt even dat 
je nooit al die nieuwe gezichten gaat 
onthouden. Maar zoals elke student je 
zou vertellen: ‘Je went er snel genoeg 
aan en dan wil je niet meer anders’. 
Om een start te maken hebben wij voor 
jullie het eerstejaarsweekend. Een per-
fecte kans om kennis te maken met je 
studiegenootjes en de studieverenig-
ing. In dit boekje vind je dan ook alle 
informatie die je nodig hebt.

Onze studie heeft dus ook een studie-
vereniging: de Leidse Pharmaceutische 
Studenten-Vereeniging „Aesculapius”. 

Meestal zie je L.P.S.V. „Aesculapius” 
staan maar eigenlijk gaat het altijd 
over gewoon Aesculapius.

Deze studievereniging is voor en door 
studenten van BFW en organiseert 
elk jaar vele leuke en interessante                 
activiteiten. Van lunchlezingen over 
relevante onderwerpen tot een feestje 
op z’n tijd. Om dit allemaal neer te kun-
nen zetten zijn er commissies. Meer  
informatie over elke commissie vind je 
verder in dit boekje.

Het eerstejaars weekend 2019-2020 
‘’Rumble in the Jungle’’ staat in het 
teken van kennismaken en vooral 
gezelligheid. Dit jaar mag ik samen 
met Anika Senneker, Koen Mulder, 
Luca ten Elshof, Daan Jiskoot en Joy                 
Rijstenbil dit weekend organiseren.                                  
Hierbij worden wij geholpen door de                                                                 
Huishoudcommissie genaamd: The 
Crazy Huntsman. De Huishuidcom-
missie bestaat uit Martijn, Thijs,         
Cecile, Christel, Sjahnaaz,  Tamara en 
Ilse.

Het weekend vindt plaats van 
13 t/m 15 september in de                                                         
groepsaccommodatie  Brabantbos in 
Lierop. 

We vertrekken met het openbaar         
vervoer vanaf Leiden in groepen. Bij 
aankomst kunnen jullie je bed opmak-
en in een van de slaapzalen. Hierna 
begint het programma op de vrijdag 
met spelletjes, een quiz en een borrel. 
Na een beetje te zijn bijgekomen gaan 
we zaterdag verder met spelletjes, een 
mini-symposium en een bierestafette. 
Wat dit allemaal precies inhoudt kom 
je op de dag zelf achter! Hierna  heb-
ben we een heerlijke barbecue en in de 
avond een thema feest ‘Laat het beest 
in je los!’

Graag wil ik benadrukken dat dit week-
end absoluut geen ontgroening is. Ge-
zelligheid staat bij ons voorop en daar 
krijgt iedereen de kans voor. Zoals bij 
alle activiteiten van L.P.S.V.
„Aesculapius” is niemand verplicht om 
mee te doen. 

Namens de Eerstejaarsweekendcom-
missie 19-20 
“Rumble in the Jungle’
Alissa de Koning
h.t. praeses
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Bestuur der L.P.S.V. 

,,Aesculapius”

Beste eerstejaars studenten, 

De diploma’s zijn in de tas en het 
grote studie avontuur kan beginnen. 
Wat ontzettend leuk dat jullie heb-
ben gekozen voor de studie Bio-Far-
maceutische Wetenschappen aan de 
oudste universiteit van Nederland. Ik  
schrijf jullie namens de studieverenig-
ing van jullie nieuwe studie: de Leidsche 
Pharmaceutische Studenten-Vereenig-
ing „Aesculapius”, kortweg L.P.S.V. 
„Aesculapius”. De studievereniging 
heeft als belangrijkste doel om de be-
langen van de studenten te behartigen, 
niet alleen voor de bachelorstudenten 
BFW maar ook voor de master BPS en 
de master farmacie! Wij organiseren 
verschillende activiteiten zoals sympo-
sia, lunchlezingen, bedrijfsexcursies, 
sportactiviteiten, culturele activiteiten, 
borrels, feestjes… Noem maar op. Met 
deze activiteiten kan je veel kennis en 
contacten opdoen buiten de studie om. 
Of je nu eerste- of ouderejaars bent, 
liever educatieve activiteiten bezoekt of 
naar een feestje gaat, er is voor ieder 
wat wils om „Aesculapius” een mooie 
toevoeging te laten zijn op je studen-
tentijd!

Naast al deze leuke activiteiten kan 
„Aesculapius ook korting bieden op de 
aanschaf van studieboeken. Nog een 
reden om lid te worden bij 
„Aesculapius”!

Dit boekje is de eerste uitgave van de 
studievereniging die jullie in handen 
zullen krijgen en gaat over de eerste 
activiteit: het Eerstejaarsweekend 
(EJW). Dit weekend is speciaal voor 
alle eerstejaars waar jullie kennis kun-
nen maken met medestudenten en al 
een kleine groep ouderejaars. Dit boek-
je staat vol met informatie over jullie                                
Eerstejaarsweekend dus lees vooral 
verder!
Bij „Aesculapius” worden veel dingen 
georganiseerd door commissies. Dit 
zijn enthousiaste groepen student-
en die zich inzetten voor een bepaal-
de activiteit. Lijkt het jou ook leuk om 
naast je studie wat ervaring op te doen 
op het gebied van samenwerken en or-
ganiseren, schroom dan niet om eens 
een commissielid of het bestuur aan 
te spreken want zij kunnen je er alles 
over vertellen. 

Het bestuur is het hoofd van „Aes-
culapius” en zorgt voor het dagelijks 
functioneren van de vereniging. De 
vijf studenten die zitting nemen in het 
bestuur zetten de studie een jaar opzij 
om de vereniging draaiende te houd-
en. Ik zou jullie graag voorstellen aan 
de vijf enthousiaste leden van het 134e 
bestuur:
Tim Markesteijn is de assessor II van  
het bestuur, hij houdt zich vooral bezig 
met studie gerelateerde zaken zoals het 
onderwijs en de boekverkoop. Silke van 
Reeuwijk is de assessor I en zal zich 
vooral bezig houden met de organisa-
tie van de Buitenlandexcursie (BUEX) 
samen met de BUEX-commissie.      
Tevens zal zij de eerstejaarscommissie 
‘Panacea’ gaan begeleiden. 
Rebecca  Ultee zal als quaestor alle    
financiële zaken van de vereniging op 
orde houden. Debra van Asten is ab-
actis, haar taak is het bijhouden van 
alle afspraken, contacten, in- en uit-
gaande post en  e-mail. 

Ik, Glenn van Veldhoven, ben de prae-
ses. Ik zorg ervoor dat het overzicht 
binnen het bestuur behouden blijft en 
dat alle onderdelen van de vereniging 
als een soepele machine samen blijven 
werken om „Aesculapius” draaiende te 
houden.
Wij zijn er voor alle BFW studenten 
dus ook voor jullie. Mochten jullie vra-
gen hebben dan beantwoorden wij die 
graag. We hopen jullie allemaal op EJW 
te mogen ontmoeten voor een mooie 
start van jullie studietijd!

Vivat, Crescat, Floreat, 
„Aesculapius”!
Namens het 134e bestuur der L.P.S.V. 
„Aesculapius”
‘LeGlenndarisch’.,
Glenn van Veldhoven 
h.t. praeses aesculapii
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Lieve eerstejaars studenten,

Ik kan me de eerste weken van mijn 
studententijd nog goed herinneren. 
Ik vond het best wel spannend alle-
maal maar gelukkig was het vooral 
erg leuk. Jullie hebben de afgelopen 
jaren gewerkt om je papiertje binnen 
te slepen. Na de jaren op de middel-
bare school en een lange zomervakan-
tie is het tijd voor iets nieuws. Deze                                     
nieuwe stap in jullie leven start nu. 
Het studentenleven is het moment 
om nieuwe mensen te leren kennen,                                         
dingen te ontdekken en jezelf te ontwik-
kelen. De komende dagen zullen jul-
lie je medestudenten leren kennen en 
kennis maken met de studievereniging 
„Aesculapius”. Daarnaast is dit ook 
het moment om de K.N.P.S.V. te leren 
kennen. 

De Koninklijke Nederlandse Phar-
maceutische Studenten Verenig-
ing (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende 
vereniging die alle (bio)farmacie 
studenten vertegenwoordigd. De 
K.N.P.S.V. bestaat uit drie afdelingen 
namelijk “Pharmaciae Sacrum” uit 
Groningen, „Aesculapius” uit Leiden 
en “Unitas Pharmaceuticorum” uit 
Utrecht. Daarnaast is de Vereniging 
voor Chemie Studenten aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam (VCSVU) 

proeflid bij de K.N.P.S.V.  
De K.N.P.S.V. organiseert verschillen-
de activiteiten om farmaciestudenten 
uit heel Nederland bij elkaar te bren-
gen. Zo is er onder andere een jaarlijks 
congres, een bacheloractiviteit en een 
Personal Development Day. 
Bij deze activiteiten kan je naast het 
leren kennen van medestudenten 
uit heel Nederland ook jezelf ontwik-
kelen. Verder kunnen wij studenten                 
internationale mogelijkheden bieden 
en kunnen wij jullie in contact bren-
gen met verschillende beroepsvereni-
gingen. Je kan meegaan op een uitwis-
seling, stage lopen in het buitenland 
of een snuffelstage lopen. Al deze ac-
tiviteiten worden grotendeels georgani-
seerd door commissies. De commissies 
bestaan uit studenten van verschillen-
de jaren en soms zelfs verschillende 
steden. Als het je leuk vindt om met 
een groepje studenten zo’n activiteit te 
organiseren kan je in een commissie 
plaatsnemen.  

Het K.N.P.S.V. bestuur komt ieder jaar 
uit een andere stad en komt dit jaar 
uit Utrecht. Het bestuur bestaat altijd 
uit 5 studenten. Dit jaar zitten ik, Inge, 
Ellen, Bram en Eline in het bestuur 
van de K.N.P.S.V. Inge is de secretaris, 
zij zal ervoor zorgen dat de activiteit-
en gepland worden en de notulen ges-
chreven worden. Ellen is de penning-
meester van de K.N.P.S.V., ze houdt de 
financiën op orde. Bram is de commis-
saris buitenland, hij zal Nederland ver-
tegenwoordigen bij de internationale 
farmaceutische studentenvereniging 
en ervoor zorgen dat jij een stage in 
het buitenland kan lopen. Eline is de 
commissaris Algemene Zaken, zij zorgt 
ervoor dat Nederland vertegenwoordigt 
wordt bij de Europese farmaceutische 
studentenvereniging en zal de Face-
book en Instagram vullen met leuke 
posts. Zorg er dus voor dat je dit niet 
mist en volg ons meteen even op de 
Facebook en Instagram. Ik ben Elvira 
en ben de voorzitter van de vereniging. 

Wij zullen komend jaar bij vele                        
activiteiten van „Aesculapius” aan-
wezig zijn. Zo zijn wij dus ook aan-
wezig zijn op het introductiekamp van                                                          
„Aesculapius”. Wij zijn te                                                     
herkennen aan onze rode shirtjes en 
blauwe vesten. Spreek ons vooral aan 
en stel je vragen!

Wij kijken er erg naar uit om kennis 
met jullie te maken!

Namens het 117e bestuur der 
K.N.P.S.V.,

Elvira den Hertog
h.t. voorzitter

Bestuur der

K.N.P.S.V.
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Huishoudcommissie

(HC)

Lieve eerstejaars,

HC is de afkorting voor huishoud-
commissie. Nu wil ik niet naast mijn 
schoenen gaan lopen maar men moet 
toch wel in alle eerlijkheid kunnen stel-
len dat de HC net zo belangrijk,          
misschien zelfs belangrijker, is dan 
de EJW commissie. De HC is het hele 
weekend verantwoordelijk voor het bi-
jstaan van de commissie in het goed 
laten verlopen van het eerstejaarsweek-
end. We helpen met koken, bouwen de 
zaal om, zetten alles netjes klaar en 
maken achteraf schoon. Al is de  aller-
belangrijkste taak natuurlijk zorgen 
dat de bar een goed functionerend      
orgaan blijft. Zoals iedere beginnend 
BFW student zal weten zijn sommige 
organen essentieel voor een systeem 
en zo is de bar daar één van. 

Het thema dit jaar is Rumble in the 
jungle. Als kersverse eerstejaars sta je 
op het punt om je te gaan wanen in het 
oerwoud wat zich het studentenleven 
noemt. Dit gaat gepaard met veel ob-
stakels die je zult moeten wegkappen. 
Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. 
Niet alleen „Aesculapius” is er om je te 
helpen, ook zal je veel nieuwe vrien-
den maken waar je een hoop aan zult 
hebben. Het eerstejaarsweekend is het 
perfecte moment om andere studenten 
te leren kennen uit diverse jaarlagen.

Ik raad je dan ook aan om met zo veel 
mogelijk mensen een praatje te gaan 
maken om zo een vliegende start te 
geven aan je netwerk. Vergeet naast 
dit al echter niet om te genieten. 
Leef je uit en feest met ons mee op 
dit geweldige weekend. De HC en de                                
commissie zullen er voor jou zijn  om  
het eerstejaarsweekend onvergetelijk 
te maken.

Kom tijdens het weekend eens een 
praatje met ons maken! We zijn te 
herkennen aan ons shirt waar tevens 
onze namen op staan. De HC bestaat 
dit jaar uit Sjahnaaz, Cecile, Christel, 
Thijs, Tamara, Ilse en ik. Kom eens een 
praatje maken! En veel plezier op EJW!

Namens de huishoudcommissie,

Martijn de Ruiter,
Hoofd HC
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Reisschema

Iedereen die naar het eerstejaarsweekend gaat wordt verdeeld in drie 
groepen. Via de mail wordt later duidelijk gemaakt in welke groep jij 
zit! 

Groep 1
14:45 Station Leiden Centraal
15:01 NS Intercity richting Lelystad Centrum        
15:24 Aankomst Amsterdam Zuid                         
15:26 NS Intercity richting Venlo
16:44 Aankomst Eindhoven
Vanaf hier wordt de bus naar Halte Lierop, Steemertseweg genomen

Groep 2
15:15 Station Leiden Centraal
15:31 NS Intercity richting Lelystad Centrum        
15:54 Aankomst Amsterdam Zuid                         
15:56 NS Intercity richting Venlo
17:14 Aankomst Eindhoven
Vanaf hier wordt de bus naar Halte Lierop, Steemertseweg genomen

Groep 3
15:45 Station Leiden Centraal
16:01 NS Intercity richting Lelystad Centrum        
16:24 Aankomst Amsterdam Zuid                         
16:26 NS Intercity richting Venlo
17:44 Aankomst Eindhoven
Vanaf hier wordt de bus naar Halte Lierop, Steemertseweg genomen

Bij aankomst: loop richting het kruispunt. Sla op het kruispunt rechtsaf 
(Kerkenhuis). Loop de straat uit totdat je aan de rechterkant het 
Brabantbos ziet! Jullie bagage zal bij Station Eindhoven worden opge-
haald en met een busje naar de locatie worden gebracht. Op deze mani-
er is er voldoende plek in de bus. 

Programma

Spoor 5b
Spoor 1
Spoor 2

Spoor 5b
Spoor 1
Spoor 2

Spoor 5b
Spoor 1
Spoor 2

Vrijdag 13 september
17:30 Aankomst groep 1 Kampeerboerderij ‘Brabantbos’
18:00 Aankomst groep 2 Kampeerboerderij ‘Brabantbos’
18:30 Aankomst groep 3 Kampeerboerderij ‘Brabantbos’
19:00 Diner (in shifts)
20:00 Kennismakingspelletjes
22:00 Pubquiz groep 1, Avondactiviteit groep 2
23:15 Pubquiz groep 2, Avondactiviteit groep 1
00:30 Themaborrel ‘Survival of the Fittest’

Zaterdag 14 september
09:30 Opstaan
10:00 Ontbijt
11:00 Spelletjesochtend
13:00 Lunch
14:10 Spelletjesmiddag
15:20 Mini-symposium
17:00 Bierestafette
19:00 BBQ
21:30 Kampvuur / vrije tijd
23:00 Themafeest ‘Laat het beest in je los!’

Zondag 15 september
09:00 Opstaan
09:30 Ontbijt
10:30 Inpakken en schoonmaken
11:00 Terugreis vanaf Brabantbos (op eigen gelegenheid)

Het programma en reisschema zijn onder voorbehoud i.v.m. de dienstregeling.
Meer informatie over het actuele programma en reisschema zal vlak voor het 
Eerstejaarsweekend verstrekt worden. 
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Paklijst

Algemene spullen:
- Kleding voor zaterdag en zondag
- Kleding die niet schoon en droog hoeft te blijven
- Pyjama
- Toiletspullen
- Slaapzak
- Hoeslaken
- Kussen en kussensloop
- Handdoeken
- Theedoek
- Badeendje
- Zaklamp
- Stekkerdoos
- Regenkleding
- Kleding voor de themaborrel en het themafeest
- “We vertellen niet wat we gaan doen, maar neem je zwemkleding mee.”
- Jungle knuffels
- Freek Vonk stickers
- Gebruiksvoorwerp uit groep 8

Belangrijke spullen die je niet moet vergeten!
- OV-chipkaart met genoeg saldo voor de heen- en terugreis
- ID-kaart + een kopie hiervan (hier wordt op gecontroleerd)
- Verzekeringspas
- Contant geld (Op de locatie kan niet gepind worden)
                                                                    Drankkaarten kosten 5 euro.
- Eventuele medicijnen

Zelf meegenomen alcohol en drugs zijn NIET toegestaan en zullen 
ingenomen worden. Bij het innemen van deze spullen zal er een waar-
schuwing worden gegeven, wat kan leiden tot het verplicht vertrekken van 
het eerstejaarsweekend.

Themaborrel en

Themafeest

Omdat jullie tijdens dit weekend 
de mogelijkheid hebben om goed 
kennis te maken met L.P.S.V. 
„Aesculapius”, kan de activiteit 
waar onze mooie vereniging goed 
in is natuurlijk niet ontbreken. 
Ook op het Eerstejaarweekend zal 
er gefeest worden! En dat doen 
we, geheel in stijl van de verenig-
ing, gekoppeld aan een thema.

Voor de vrijdagavond staat er een 
themaborrel op de planning. Deze 
borrel zal het thema ‘Survival of 
the fittest’ hebben. Breng daarom 
de verstrooide overlever uit de rim-
boe in jezelf naar boven of kom als 
levenslustige fitboy of -girl naar 
deze borrel!

Zaterdagavond is niemand meer te 
stoppen, want het thema van het 
feest is ‘Laat het beest in je los!’. 
Kom in de meest spectaculaire 
dierenprint, zodat we hier een 
avond als beesten kunnen feesten!
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Eerstejaarscommissie

Panacea

Beste eerstejaars,

Na drie lange maanden vakantie 
gaat het nieuwe collegejaar toch echt           
beginnen. Dus bereid je alvast voor op 
een druk maar fantastisch jaar met de 
vele activiteiten die „Aesculapius” te 
bieden heeft! De eerstejaarscommissie       
Panacea van L.P.S.V. „Aesculapius’’ 
bestaat uit acht eerstejaars van BFW 
die door het jaar heen allerlei leuke 
verschillende activiteiten organiseren. 
 
Panacea 2018-2019 ‘Dancing in the 
MOONlight’ is het jaar knallend gestart 
met het eerste Panacea feest ‘Through 
time and space’. Om daarnaast ook 
nog een beetje beweging te krijgen 
zijn we daarna als sportactiviteit gaan 
schaatsen in de schaatshal. Na al dat 
sporten was het weer tijd voor een 
feestje! Met als thema ‘’Panacea Pink 
Party’’ was het tweede feest een groot 
succes! De ochtend erna zat iedereen 
nog met roze haren in de collegezaal.
Vanwege het lekkere weer besloten we 
om als culturele activiteit een leerzame 
boottocht door Leiden te maken. On-
danks de miezer heeft iedereen toch 
nog kunnen genieten van de boottocht 
met genoeg snacks en drinken aan 
boord!  

Het jaar is voorbijgevlogen, met als
afsluiter een heerlijke BBQ waar ieder-
een heeft kunnen genieten van de 

door ons zelf gespiesde kippen! Wij 
vonden het een top jaar en hebben 
genoten van alle leuke activiteiten. 
Maar nu is het tijd om plaats maken 
voor een nieuw Panacea 2019-2020! 
Wij: Annemoon, Luca, Joy, Tamara,           
Wiljo, Bas, Dene, Femke en Tessa, 
kijken  terug op een geweldig jaar en 
heten het nieuwe Panacea alvast van 
harte welkom!

Heb je nog vragen? Spreek ons vooral  
aan op het EJW! 
Pana-see-ya there!

Namens het 86ste Panacea ‘Dancing in 
the Moonlight’,

Femke Baardman en Tessa Goedhart
e.t. leden van Panacea
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Lieve eerstejaars, 

Tijdens het eerstejaarsweekend zullen 
jullie uitgebreid kennismaken met de 
vereniging en alle commissies. Zo ook 
met Diescommissie. De Diescommissie 
organiseert de zogenaamde Diesweek, 
waarin we de Dies Natalis (verjaardag) 
van onze vereniging vieren. 
Voorafgaand aan deze week is er een 
feest waarmee we iedereen alvast warm 
maken voor de diesweek. De week 
zelf wordt afgetrapt met een receptie 
op de maandag, gevolgd door allerlei              
verschillende activiteiten de rest van de 
week. Zo kan je nieuwe kennis opdoen 
tijdens het symposium en de excursie, 
maar zal er ook en sport- en culturele 
activiteit zijn. We sluiten de week af 
met een spetterend galadiner en gala 
op de vrijdag! 

De vereniging viert dit jaar alweer haar 
134e Dies Natalis en er is dan ook weer 
een mooie commissie samengesteld om 
te zorgen voor de organisatie hiervan. 
Dit jaar zullen Lisa de Koning, Luc van 
Rijn, Franka Hettfleisch, Ward Brouw-
er, Nikki Duynisveld en ikzelf ons uit-
erste best doen om een zo mooi
mogelijke week neer te zetten.

Aan elke Diesweek hangt een thema 
vast en zoals gewoonlijk wordt deze ook 
dit jaar weer op het EJW onthuld. Wij 
zullen dan ook alle 6 aanwezig zijn op 
het weekend. Dus heb je vragen of wil 
je gewoon gezellig een praatje maken, 
spreek ons vooral aan! Wij hopen jullie 
allemaal tijdens de Diesweek te zien en 
wensen jullie veel succes en plezier het 
komende jaar. 

Namens de 134e Diescommissie der 
L.P.S.V. „Aesculapius”,

Arnela Mehić
h.t. praeses

Diescommissie SQ-linairredactie

Beste lezer,

L.P.S.V. „Aesculapius” is een prachtige 
vereniging op zichzelf. Echter moet ie-
dere zichzelf respecterende vereniging 
een verenigingsblad hebben. Daarom 
is de SQ-linair het leven geroepen. Vier 
keer per jaar komt dit mooie blad op 
jouw deurmat te liggen. Samen met 
onze prachtige redactie zorgen we er-
voor dat je op de hoogte wordt gehouden 
van de activiteiten van „Aesculapius”. 
Daarnaast schrijven we nog veel meer 
stukken zoals het thema interview, een 
column en veel variërende stukken. Ie-
dere editie zal gevuld zijn met mooie 
stukken en fotopagina’s welke een lust 
voor het oog zijn. 

Onze redactie bestaat uit een groep 
enthousiaste Aesculapen met creatief 
talent. Iedereen draagt zijn steent-
je bij van het schrijven stukken, het 
kiezen van foto’s, het designen of het                
nakijken van de stukken. Door goed 
samen te werken zetten we iedere 
editie weer wat moois neer. 

De SQ-linair is een doorlopende com-
missie. Dit betekent dat er constant 
nieuwe mensen bij komen als er 
mensen besluiten de commissie te ver-
laten, in tegenstelling tot andere com-
missies welke eens per jaar gevormd 
worden.

Het gevolg is dat er constant een frisse 
wind door de commissie waait welke 
voor nieuwe creatieve inzichten zorgt.

We zijn vindbaar in onze zwarte shirts 
met gouden opdruk. Spreek ons 
gerust aan als je interesse hebt in een         
commissie met veel creatieve vrijhe-
den. Veel plezier tijdens het eerstejaar-
sweekend en hopelijke tot snel!

Dan rest mij nog te zeggen: ‘Spreken is 
zilver, schrijven is goud!’

Namens de redactie,

Martijn de Ruiter
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Studiecommissie

Hallo allemaal!

Wij zijn Studiecommissie ‘Eruditia’. 
In collegejaar ’18-’19 waren wij de        
studiecommissie. De studiecommissie        
organiseert een aantal interessante 
lunchlezingen en een paar studie ge-
relateerde activiteiten. Zo was er vorig 
jaar bijvoorbeeld een lezing over onder-
zoek naar tuberculose met behulp van 
zebravissen. Verder was er een lezing 
van een quallified person, iemand die 
beslist of een batch medicijnen verkocht 
mag worden of niet. De lezingen zijn 
dus zeer uiteenlopend, en kunnen heel 
handig zijn om te netwerken.

Qua activiteiten kan ook van alles  geor-
ganiseerd worden. Wij hebben dan ook 
een sollicitatie cursus gehad, een trip 
naar Bodyworlds Amsterdam en een 
bezoekje aan het Omniversum waar 
we een natuurdocumentaire op een 
180 graden scherm zagen. De studie-
cie is afgelopen jaar zeer veranderd ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Toen 
werden er namelijk 10 lunchlezingen 
en 1 activiteit georganiseerd, terwijl er 
afgelopen jaar 4 lezingen en 3 activite-
iten werden georganiseerd.

Door deze transitie periode (want wie 
weet hoe het volgend jaar gaat) is het 
een zeer uitdagende commissie en 
een commissie met veel vrijheid. Ook 
dit jaar wordt deze commissie weer             
versterkt door een eerste jaars student. 
Het zou ons dan ook heel leuk lijken om 
één van jullie te mogen verwelkomen in 
de komende studie commissie!!

Dennis Thorn
h.t. praeses Studiecommissie 
‘Eruditia’

Almanakcommissie

Beste eerstejaars,

Het moment is aangebroken om aan 
de mooie studententijd te beginnen en 
waar anders dan bij de prachtige stud-
ievereniging „Aesculapius”. Het Eerste-
jaarsweekend is de uitgelezen kans 
om je medestudenten te leren kennen, 
nieuwe vriendengroepen te vormen, 
onze mooie vereniging beter te leren 
kennen, over de vele activiteiten en 
commissies die wij rijk zijn en vooral 
heel veel plezier te hebben.

Bij deze aan mij de eer om jullie meer 
te vertellen over de prachtige commis-
sie die gaat over het vastleggen van 
vele  legendarische momenten in de 
Almanak, het jaarboek van de vereni-
ging. Als Almanakcommissie zijn wij 
ondertussen al ruim een jaar bezig 
om wederom een mooi exemplaar uit 
te kunnen rijken aan onze leden. Dit 
doormiddel van het vergaren van infor-
matie en mooie foto’s. Het is uiteraard 
niet alleen maar hard werken, want 
er moet ook voornamelijk gelachen 
worden en dat gebeurt dan ook veel    
tijdens vergaderingen en daarbuiten. 
In de commissie zijn verschillende tak-
en, zo heeft het assessoraat de 
verantwoordelijk voor de lay-out en de 
opmaak van de ingezonden stukken, 
die allemaal verzameld zijn door de 
ab-actis.

Om genoeg geld te hebben om dit alle-
maal te kunnen regelen is er ook een 
quaestor, die sponsoren benadert. En 
als praeses zorg ik voor de structuur 
en schiet ik te hulp waar nodig is. 
Zelf kan je ook deel uit maken van de 
volgende Almanakcommissie! Want elk 
jaar wordt er ook een eerstejaars in 
de commissie geplaatst. Dus kom bij 
vragen over de commissie dan vooral 
naar een van ons toe of kom gezel-
lig naar het hok. En lijkt het je leuk 
laat dat dan aan het bestuur weten. 
Geniet vooral van dit fantastische                                
Eerstejaarsweekend en hopelijk zie ik 
jullie daar! 

Namens de Almanakcommissie 2018-
2019 ‘Evolve’,

Tim Kroon
h.t. praeses
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Goede

doelencommissie

Tegen de tijd dat jij eerstejaars bent, 
zal onze tijd als commissie er helaas 
opzitten. Maar dit betekent wel dat 
er plek wordt gemaakt voor 5 nieuwe 
leden om de commissie op te vullen en 
ook jij kan hier deel van uitmaken. Ben 
je geïnteresseerd of heb je vragen, kan 
je altijd één van ons aanspreken! 

Namens de 7de Goede Doelencommis-
sie der L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Nerve 
Wracking’,

Arnela Mehić
h.t. praeses 

Beste eerstejaars,

Een relatief nieuwe, maar zeker niet 
minder belangrijke commissie die onze 
vereniging rijk is, is de Goede Doel-
encommissie. Voor het 7de jaar op rij 
heeft zich afgelopen jaar weer een groep 
van 5 enthousiaste leden ingezet om zo 
veel mogelijk geld op te halen voor het 
goede doel. De   eerste   uitdaging van 
onze commissie, bestaande uit Anika, 
Koen, Thijs, Ward en ikzelf, was dan 
ook het kiezen van een goed doel. Na 
wat brainstormen, kwamen we al snel 
uit op een goed doel waar iedereen het 
mee eens was: Stichting ALS Neder-
land. Toen dit vaststond, was het een 
kwestie van vergaderen en
nadenken over activiteiten.

Zo hebben we verschillende lunches 
georganiseerd, waarbij we bijvoorbeeld 
wraps serveerden of zelf poffertjes 
bakten (1500 poffertjes om precies te 
zijn!). Ook hebben we een succesvolle 
veiling georganiseerd, die zorgde voor 
een gigantisch opbrengst van maar 
liefst €1066,-. Er werden prachtige 
items geveild, van rondvaarten en 
lasergame-uitjes tot posters en kal-
enders van onze disputen. Daarnaast 
ging er het hele jaar door een Ice Buck-
et Challenge rond, waarbij commissies 
elkaar om de beurt nomineerden en 
geld doneerden.

Fotocommissie

Beste lezer,

Welkom op het eerstejaarsweek-
end! Jullie maken als nieuwe leden 
nu misschien wel voor het eerst een                         
activiteit mee van deze mooie vereni-
ging en misschien hebben jullie na 
dit weekend vol gezelligheid wel zin 
gekregen in meer van zulke activiteit-
en. Het eerstejaarsweekend is de uit-
gelezen kans om nieuwe vrienden te 
maken, de vereniging  te leren kennen 
en uit te vinden wat wij jou kunnen 
bieden.

„Aesculapius” heeft een reeks aan su-
perleuke commissies, waarvan er een 
paar zich zullen voorstellen tijdens dit 
weekend of in dit boekje. De meeste 
commissies van „Aesculapius” zijn geb-
aseerd op het organiseren van een ac-
tiviteit, een reeks aan activiteiten of op 
het publiceren van een verenigingsboek 
of -blad. Om al die geweldige activiteit-
en op beeld vast te leggen is er ook een 
speciale Fotocommissie! Op elke activi-
teit, van borrel tot buitenlandexcursie,  
is   de  „Aesculapius”-   camera mee, 
waarmee wij als Fotocommissie foto’s 
kunnen maken voor op de  vereniging-
swebsite, waar alle leden ze vervolgens 
kunnen bekijken. 

De Fotocommissie is een doorlopende 
commissie, wat betekent dat er geen 
vast moment is om te beginnen of te 
stoppen met de commissie. 

Het komt soms zelfs voor dat een lid 
drie jaar lang deel uit maakt van de
fotocommissie! Ook eerstejaars-
studenten kunnen deel uitmaken van 
de Fotocommissie. Als jij het leuk vind 
om foto’s te maken, en dit als een leuk      
excuus ziet om bij alle activiteiten aan-
wezig te zijn die jij leuk vindt, meld dit 
bij een van de commissieleden of bij 
het bestuur! Dit weekend kun je ons 
natuurlijk ook aanspreken, we zijn te 
herkennen aan de gele keycords of de 
camera in onze handen.

Hopelijk tot binnenkort!

Namens de Fotocommissie der L.P.S.V. 
„Aesculapius”,

Stefan van Dijk
h.t. praeses
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Belangrijke 

informatie

Locatie:
Groepsaccommodatie ‘Brabantbos lodge’
Kerkenhuis 2
5715 BP Lierop
Tel. 0492 33 1742

Telefoonnummers van de Eerstejaarsweekendcommissie:
Alissa de Koning:    
Koen Mulder:          
Anika Senneker:     
Luca ten Elshof:      
Joy Rijstenbil: 
Daan Jiskoot: 

Telefoonnummer bestuurslid Debra van Asten: +316 15152319

E-mail: ejwcommissie@gmail.com

+316 13216301
+316 53272778
+316 13928718
+316 40168054
+316 18542917
+316 25420411
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,,Aesculapius” -lied

Wij Aesculapen hier in Leiden
Studeren samen BFW

Zullen elkander zeker steunen
Want die studie valt niet mee.

Wij blijven vrienden voor het leven
Delen liefde, leed en lol

Zullen alles ervoor geven
Schenk voor het proosten nog eens vol!

Wij allen bio-pharmaceuten
Van die goede sleutelstad

Worden door ons „Aesculapius”
In een sterke band omvat

Hij leert ons allen flink studeren 
Maar ook fuiven op zijn tijd
Die twee dingen combineren
Dat is heus geen kleinigheid

Ja, wij collega’s van de toekomst
Kunnen van één ding op aan:

Die Aesculapen in Leiden
Zal altijd blijven bestaan

Vivat, Crescat, Floreat ,,Aesculapius”!

K.N.P.S.V. LIED

Wij alle farmaceuten
Door ‘t zelfde doel vereend
Gaan samen in ons streven
Gaan saam’ in lief en leed

Steeds hechter wordt de band toch
Die ons reeds vroeg verbindt

Dank ‘t schoon vereen’gingsleven
Waar elk zijn steun bij vindt.

Vier universiteiten 
Tot een geheel gemaakt
Gewis tot bloei geraakt

Amsterdam, Utrecht, Leiden
En Groningen telt mee

Waar ‘t geldt de samenstelling
Van de K.N.P.S.V.

Nu zijn wij nog studenten
Van ale zorgen vrij

Vergeten wij de toekomst
En zetten leed opzij

Komt laat ons allen vieren
Ons jaarfeest blij tevree
‘t Heden van ons allen

De K.N.P.S.V.
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Dit is een uitgave van de Leidsche Pharmaceutische 
Studenten-Vereeniging „Aesculapius”.

Postbus 9502
2300 RA Leiden
Drukker: Drukzo.nl
Oplage: 300

ejwcommissie@gmail.com


