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De Nieuwe Binding
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit

Openingsborrel
Het collegejaar is weer in volle gang, en
dat betekent dat het borrelseizoen ook
weer is begonnen! Dus begon de
Borrel Commissie het jaar goed met de
jaarlijkse openingsborrel. Zoals altijd
zijn de nieuwe eerstejaars BSc en MSc
studenten geïntroduceerd aan de
VCSVU. Echter zag het 52ste en 53ste er
anders uit dan normaal…
Bij de Wissel-ALV was een motie (ja dat
is een ding nu) ingediend dat het 52ste
en het 53ste bestuur als het andere
geslacht naar de eerst volgende borrel
moest gaan. Hieronder is te zien hoe
charmant onze mannen zijn en ruig en
ongeschoren de vrouwen van de
VCSVU zijn. De eerstejaars een goed
beeld geven van de VCSVU is dus ook
zeker gelukt! Wil je nog meer foto’s
zien? Kijk dan op www.vcsvu.nl!

Introweek
Augustus, het einde van de vakantie nadert. Overal staan de back to school
bordjes en alsof het nog niet erg genoeg is moet je weer vroeg opstaan. Gelukkig
maar is er ook licht aan het eind van de tunnel, namelijk de Introweek van de
VCSVU! Herkenbaar aan de roze shirts zijn de mentoren weer enthousiast bezig
geweest met de eerstejaars de real Amsterdam experience geven. Op woensdag
begon het met verzamelen op het basketbal veldje, waarbij de eerstejaars de
eerste indruk konden krijgen. Vervolgens hebben we het vondelpark nog een
tijdje onveilig gemaakt voordat we doorgingen naar de club. Daar hebben we
maar het feest van Salus gecrasht, want dat hoort erbij. Donderdag was een
dagje NEMO, LANX en de Comedynight. Vrijdag, de dag van het Uilenstede
festival. Tussen alle brakke gezichten een sportwedstrijd houden. Geniaal. Het
festival werd afgesloten met het zwemfeest. Hier is helaas de grap genaamd
Henk bedacht. De welbekende opblaasflamingo was de rest van de introweek
dan ook van de partij. Zo is hij bij alle locaties op de VCSIVU dag geweest, waarbij
de eerstejaars de moord op onze geliefde Wesley moesten oplossen. De VCSIVU
dag was afgesloten met een barbecue op Uilenstede onder het genot van een
paar biertjes. Daarna zijn we naar het eindfeest geweest om de introweek
officieel af te sluiten. Shout out naar de mentoren en de InVUtasie, het was een
top week!
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InVUtasie weekend
Na de eerste weken college is het dan ook tijd voor het InVUtasie weekend. Dit jaar weer
naar het koudste plekje in Nederland, genaamd Beekbergen. Hier waren de tenten weer
gevuld met eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en hoeveelste jaar ObesiBas nu ook is.
De eerste avond was de pub quiz, met als prijs dat je minder ver gedropt werd! Want
uiteraard is er geen InVUtasie weekend zonder een enerverend ritje achter in de free
candy bus van Hany. Desalniettemin was de dropping een leuke wandeling tussen de
maisvelden. Verder kon je de rest van de avond bij komen bij het vuur of hardgaan op de
muziek. Over muziek gesproken, Manita. Uiteraard. Zelfs als Natascha niet mee gaat mag
Manita niet ontbreken en dat was te merken. Zo stonden er alsnog s’ ochtends vroeg
twee *ahem* aardige mensen in je tent te springen en te schreeuwen. Groot succes dus.
Toen was het tijd voor de vossenjacht op de fiets en daarna uitbrakken in het zwembad.
In de avond was het een avond vol met spelletjes, zoals uiteraard bier estafette en de
kledinglijn. Winnen was belangrijk, want de groep die won mocht 6 mensen aanwijzen
die nog een keer gedropt werden! De ochtend erna was het opruimen en helaas weer
terug naar Amsterdam. Het was zeker weten een gezellig weekend en mocht je nog willen
nagenieten, dan kan dat natuurlijk op www.vcsvu.nl waar foto’s van het weekend staan.

Filmavond
De eerste activiteit van het
jaar, de filmavond. Met de
beamer, bier en banken in
FOK chillen onder het genot
van een paar leuke films.
Simpel, maar toch heel leuk.
De leden mochten kiezen en
uiteindelijk is daar Vaiana en
Deadpool uitgekomen. We
begonnen met Vaiana, waar
mensen konden genieten van
een live optreden, wat hoort
bij een Disney film. Daarna
keken we Deadpool onder het
genot van een biertje.

……………………………………….
Agenda
12 Oktober
Bokbier Borrel
27 Oktober
Walibi Frightnight
30 Oktober
Extra ALV

……………………………………….
Weetje van de maand
Het is onderzoekers gelukt om
koolstof zowel heel hard als
heel rekbaar te maken, door
het te verwarmen onder hoge
druk. Deze nieuwe vorm van
koolstof heeft een mix van sp2
en sp3 bindingen, een diamant
heeft alleen sp3 bindingen.
Hierdoor heeft het deze
eigenaardige eigenschappen!

