De Nieuwe Binding
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit

Cocktailborrel!
Op 1 november werd de maand ingeluid met een cocktailborrel verzorgd
door onze Borrel Commissie! Zij serveerden Cuba libre, gin tonic, blue
lagoon en virgin mojito. Ook dit jaar was de blue lagoon binnen no time
uitverkocht, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen heeft erg
genoten en er hing een goede sfeer. Ik kan nu al niet wachten tot volgend
jaar, we zullen misschien wel wat meer blue lagoon moeten maken..

Brightlands Chemelot Day
Dat moment op de vroege
ochtend waarop het nog donker
is en zelfs de vogels nog slapen.
Dat was het moment waarop op
23 november het bestuur en een
aantal lieve leden richting het
verre zuiden vertrokken. Dit om
deel te nemen aan de
Brightlands Chemelot Talent
Day. Het was een erg
interessante dag met veel
informatie over verschillende
mogelijkheden tijdens en na je
studie. Zeker een aanrader voor
volgend jaar!

K.N.P.S.V.-VCSVU activiteit
Op 29 november vond de pizzapubquiz avond plaats. Het was
een erg gezellige avond met een
quiz over zowel de K.N.P.S.V. als
de VCSVU. Iedereen deed
fanatiek mee en uiteindelijk ging
de winnaars naar huis met een
leuk prijsje!

Lunchlezing
Op 14 november kwam PerkinElmer langs om in de pauze een lunchlezing
te geven. Deze drukbezochte lunchlezing was door de Excursie Commissie
georganiseerd. Tijdens de lezing vertelde Gert Wilgenhof over
PerkinElmer en zijn werk bij PerkinElmer. Het thema van de lezing was
‘Van witte jas tot stropdas’. Dit sloeg op zijn verhaal over hoe je van
laboratorium werknemer een country sales leader wordt, erg interessant
dus!

Arcade Night!
Met het koude en natte weer van de laatste tijd, vond de Activiteiten Commissie
het tijd voor een leuke binnen-activiteit, namelijk met z’n allen naar de arcade!
Op 22 november was het dan zo ver, ergens midden op de wallen gingen wij met
z’n allen spelletjes spelen bij de TonTon Club Centrum. De een was fanatieker dan
de ander, maar al met al heeft iedereen genoten. Van racen tot Jenga tot schieten,
alles was mogelijk!

Agenda
6 December
Kerstdiner én borrel
12 December
‘Weet ik veel’ opnames
….…………………...
Weetje van de maand
Onderzoekers uit São Paolo
hebben ontdekt dat een nonpsychoactieve component uit
cannabis, genaamd cannabidiol,
mogelijk
symptomen
van
depressie kan reduceren. Sterker
nog, dit component is zo sterk dat
slechts één dosis in een muis voor
een week positieve effecten
vertoonde. Cannabidiol werd al
eerder gebruikt in medicijnen
tegen onder andere zeldzame
vormen van epilepsie, chronische
pijn, psychose en misselijkheid
door chemotherapy. Wie weet
wat dit in de toekomst zal
brengen!

