10 – 2017
1/2

De Nieuwe Binding
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit

EMA naar Amsterdam
Het was moeilijk om te missen, het
Europees Medicijn Agentschap (EMA)
komt naar Amsterdam! Doordat de UK
heeft gestemd om uit de EU te
stappen, moest het EMA weg uit de
UK. Daarom zijn er verkiezingen
begonnen tussen 26 steden, waarbij
Amsterdam uiteindelijk eindigde op
een gedeelde 1ste plaats met Milaan.
Door lootjes hebben we gewonnen!
Dit is natuurlijk voor ons, farmaceuten
heel belangrijk. Het EMA is namelijk
het agentschap van de Europese Unie
dat de medicijn goedkeurt. Pas
wanneer de aanvraag is goedgekeurd
mag het medicijn op de Europese
markt gebracht worden. Het is dus
zeker goed nieuws! Want met de
komst van het EMA naar de Zuid-as,
waar wij dus ook zitten, is de kans heel
groot dat de farmaceutische industrie
hier zal opbloeien en er vele bedrijven
deze kant op zullen komen. Wat voor
ons dus ook meer baanmogelijkheden
betekent, niet alleen bij het EMA maar
ook de bedrijven die meekomen naar
onze mooie zuid-as!

Diesfeest: Disney wat het lijkt
De vereniging was afgelopen Oktober weer jarig! Dus was er in November weer
het jaarlijkse Diesfeest. Dit jaar was het thema: Disney wat het lijkt. De zaal
was dus gevuld met bebloede appels, prinsesjes en heel veel Mickeys en
Minnies. Bijna iedereen was verkleed, want iedereen wou natuurlijk de mooie
prijs winnen voor het beste kostuum. Het feest raakte lekker vol rond 23:00 en
al gauw was de dansvloer vol. Vanaf 00:00 begon onze huisdj Prè te draaien,
samen met zijn partner in crime Preh. Met zijn gouden hiphop klanken was het
feestje zeker gaande en ging iedereen los op de dansvloer. Daarna draaide
Jaron van Storm en hij heeft zeker de grote sneakers van Prè gevuld. Met zijn
hitjes, house en hiphop was het zeker een geslaagd feestje.
Toen was het tijd voor de uitreiking van de prijs! Er waren vele mooie
kandidaten, zoals een Buzz Lightyear, Tinkerbell en voor een of andere reden
een flamingo. Maar uiteindelijk waren er maar twee mensen die echt duidelijk
een twist hadden gegeven aan de normale Disney karakters die we kennen.
Dat waren natuurlijk: Susan el Hasal als Cruelty Free in plaats van Cruella the
Vil en de andere was Vamos als Minnie Mouse. Deze twee winnaars hebben als
prijs een Godzilla gekregen, wat volgens mij een toren van shotjes was. De
foto’s kunnen jullie terugvinden op vcsvu.nl.
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Agenda
Prè

11 December
Kerstdiner
10 Januari
BBB Logo onthullingsborrel
18 Januari
Bordspelavond
……………………………………………...

Vlog
Check het vlog van deze
maand op onze Youtube die
we nu opeens hebben!
………………………………………………

VCSVU on Ice
Afgelopen maand zijn we met een groep naar het verre Amsterdam-Oost afgereisd om
de ijsbaan daar onveilig te maken. De AC had namelijk het grandioze idee om met de
VCSVU te gaan schaatsen bij de Jaap Edenbaan. De groep was in tweeën gesplitst, een
groep was druk bezig met schaatsen in de kou, de andere groep zat lekker binnen op de
bank. Na anderhalf uur was iedereen wel uit geschaatst en gingen we gezellig met zijn
allen opwarmen bij de open haard en zijn we daarna gaan eten bij een cafeetje naast de
baan. Na een korte discussie over warme chocomel versus fristi en kinderpasta versus
normale pasta zijn we toch tot de conclusie gekomen dat het heel gezellig was.

Cocktailborrel
De jaarlijkse Cocktailborrel was ook weer geweest deze maand en wat was die geslaagd.
De BC had weer alle drank uit de kast gepakt en maar een paar flessen fris. De cocktails
waren namelijk weer lekker sterk! Voor maar €2.50 kon je een van de vier cocktails halen,
die zeer populair waren. De opties waren Tequila Sunrise, Gin Tonic, Blue Lagoon en de
Mysterie Cocktail. De cocktails vlogen over de bar en al gauw zat de sfeer er goed in.
Naast al deze cocktails was het helaas ook de laatste keer dat er Heineken getapt werd.
Inderdaad heel jammer. Maar niet gevreesd, er is ook goed nieuws. Vanaf nu wordt er
namelijk door onze lieve BC Jupiler getapt! Daar zijn wij natuurlijk ook hartstikke blij en
gelukkig mee. Naast onze nieuwe glazen is onze tap nu ook gepimpt, zodat hij er weer
mooi en nieuw uitziet en met het nieuwe koelsysteem is hij ook nog eens functioneel!
Wat wil je nog meer? De foto’s van de cocktailborrel en dus ook de laatste avond van de
Heinekentap staan online op vcsvu.nl.

Weetje van de maand
Uit onderzoek is gebleken dat
baby’s knuffelen het DNA van
deze baby kan beïnvloeden!
Het knuffelen van een baby
heeft invloed op de epi
genetica van de baby. Het
beïnvloedt meerdere gebieden
op het DNA, zoals gebieden
gerelateerd aan het immuunsysteem. Door ouders een
logboek bij te laten houden
konden wetenschappers een
consistent verschil vinden in de
hoeveelheid DNA methylering
op deze gebieden tussen
kinderen met meer en minder
fysiek contact. In andere
woorden, knuffel alle baby’s
die je tegenkomt want het is
ook goed voor hun! Zolang je
toestemming hebt natuurlijk.

