Academiejaar 2014-2015:
februari
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VOORWOORD
Welkom terug in Leuven!
De lesvrije week is weer eens veel te snel voorbij gegaan. We hebben
nauwelijks de tijd gehad om te bekomen en hier staan we weer. Klaar om aan
een nieuw semester te beginnen met nieuwe vakken, andere proffen en al een
volgende reeks examens in het vooruitzicht. Maar bekijk het positief, we
hebben weer tijd om te feesten! En er staan weer een reeks goede feestjes op
de Crimen Agenda! Een aantal top fakavonden en maar liefst 2 cantussen!
Ook de eerste lezing van het jaar is een feit.
Crimen wenst iedereen alvast een succesvol tweede semester toe!

Groetjes
De redactie
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AGENDA
Dinsdag 10/2

Provinciezuip

Woehoe, de eerste fakavond van het nieuwe jaar en het is al direct een
knaller! Niets beter om een nieuw semester te starten met een beetje
‘gezonde’ competitie. Vorig jaar heeft Limburg eens en voor altijd het
vooroordeel over Limburgers van tafel geveegd. We zijn benieuwd of zij hun
titel kunnen behouden. Een andere reden waarom je dit feestje zeker niet wilt
missen, is de promo: Vodkamonster voor €5 en Vodkacola voor €4. Met
andere woorden: een feestje om niet te missen!

Donderdag 12/2

Ochtendcantus

Ladderzat worden voor 12u ’s middags? Sommigen hebben dit reeds kunnen
schrappen van hun checklist, voor anderen is deze cantus de ideale kans.
Maar wees er snel bij! Om 10u30 zal het Io vivat ingezet worden in de Rumba.
Zelfde regels als anders: Voor de leden = €10 (eigen drank €5), voor de nietleden = €13 (eigen drank €7).
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Dinsdag 17/2

Proffen- en Assistententap

Een persoonlijke favoriet van de redactie: de Proffen – en assistententap. Om
meerdere reden is dit een fakavond om naar uit te kijken. Het is de perfecte
manier om de minder serieuze kant van onze geliefde proffen en assistenten
te leren kennen. Ze kunnen je nog verbazen. Anderzijds staat er ook weer een
lekkere promo op de agenda: Longdrink Bubbelgum voor €2!!! Er zullen al
vast een hoop selfies getrokken worden, dat is zeker!

Donderdag 19/2

Lezing Slachtofferschap

“Catherine verloor enkele jaren geleden haar twee dochters in een
verkeersongeluk. De chauffeur van de andere wagen was onder invloed en
reed veel te snel. Op 19 februari komt zij haar verhaal over verlies doen. Ook
zal zij vertellen over de verschillende gesprekken die zij heeft gehad met de
dader tijdens herstelbemiddeling. Daarin zal zij bijgestaan worden door
herstelbemiddelaar Kristel Buntinx van Suggnomè Leuven.” Om 20u zal in de
aula Zeger van Hee (De valk 91.56) deze eerste lezing van het jaar
plaatsvinden.

Dinsdag 24/2

Bierpong

Mens sana in corpore sano… sport kan niet onderschat worden. Daarom wil
Crimen elke student aanzetten om regelmatig te bewegen. Bierpong is
hiervoor de ideale sport: er wordt gewerkt aan de coördinatie,
richtingsvermogen, armspieren en techniek. Omdat een echte sporter ook
verfrissing nodig heeft (los van het bier) zal er Gin tonic en Gin gini
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beschikbaar zijn voor €4. Wat deze avond compleet maakt is het bezoek dat
we verwachten. Onze vrienden van Leiden komen namelijk naar Leuven om te
proeven van het typische Leuvense studentenleven. De ideale manier om
internationale contacten te leggen. Wie weet slaag je wel een Hollandse
schone aan de haak.

Donderdag 26/2

Cantus

Om de maand februari op een geslaagde manier af te sluiten, organiseert
Crimen weer een veelbelovende cantus. Geen speciale uitleg hierbij, want het
is gewoon simpel: Onbeperkt bier drinken met vrienden en hier en daar eens
extra sfeer maken met een liedje, heeft een student meer nodig?

Donderdag 26/3

Galabal

Dringende oproep! Hou allemaal donderdag 26 maart vrij in je agenda, want
dit feestje kan je gewoon niet missen. Het cultuurteam is er ook dit jaar weer
in geslaagd om speciaal voor jullie een bal op poten te zetten. En het beloofd
een chique bedoeling te worden. Dus dames, het is zeker en vast niet te vroeg
om de winkels al eens af te struinen voor het perfecte kleedje. ;)
Meer info over de praktische zaken zal later nog volgen…
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WIKI
Voor de examens is de Crimen Wiki online gezet. Hierop kunnen jullie
examenvragen en samenvattingen terugvinden van voorbije jaren. Deze wiki
kan zeker en vast nog wat aanvulling gebruiken. Dus heb je nog
samenvattingen van afgelopen jaren, stuur deze dan zeker door! Hier ga je je
jongere medestudenten een groot plezier mee doen.
We begrijpen dat jullie de afgelopen examens liefst zo snel mogelijk willen
vergeten, maar als je nog een aantal vragen van het examen onthouden hebt,
gelieve deze ook op de Crimen Wiki te posten.
Alvast bedankt aan degene die de moeite hebben genomen om bij hun oude
bestanden op zoek te gaan naar bruikbaar materiaal. Het wordt zeker en vast
geapprecieerd!
Samenvattingen kunnen
www.wiki.crimen.be

op

de

volgende

site

geüpload

worden:
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FOTOBOEK
Hier nog een terugblik op de laatste maand van 2014…
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PRAESIDIUM IN DE SPOTLIGHT
De redactie heeft tot nu toe elke maand een
ander praesidiumlid geïnterviewd en we
zetten die traditie gewoon voort dit
semester! De eerste geïnterviewde van het
nieuwe jaar –wat een eer- is Sara Van
Eyken. Na de helse periode van de examens
en de lesvrije week in het vooruitzicht, vond
zij toch nog tijd om op enkele vragen te
antwoorden.

Beginnende met de vraag die Steven
voor jou had: Hoe valt het harde leven
op de CuDi mee?
De CuDi is wel zwaarder dan gedacht, maar
heeft ook zijn rustige dagen. Wat het
zwaarder maakt is dat we verstopt zitten in
een keldertje, en dus nooit natuurlijk licht krijgen, iets van warmte of juist wat
verluchting (wat wel nodig is als het secretariaat weer eens beslist rottende
bananen een paar maanden bij te houden).
Wat zijn jouw goede voornemens voor 2015?
Ik doe niet mee aan voornemens, daar hou ik mij toch nooit aan. Het enige
wat telt is dat dit jaar minstens even goed – en liefst nog wat beter – is dan
het vorige jaar.
Als je terugkijkt op het vorige jaar, welke momenten zijn je dan het
meest bijgebleven?
Iets wat je natuurlijk nooit meer vergeet is de doop. De geurtjes alleen al
blijven je hele leven lang bij, ik wordt nog steeds misselijk als ik look ruik.
Maar het is zeker iets waar ik geen spijt van had. Voor één keer niet denken
en gewoon doen moet kunnen vind ik.
Een tweede ding dat je bij blijft is de kiesweek. Een week veel te weinig slaap,
maar vol leuke momenten! Quiz, bbq, fakavond bierpong… Een hele weel vol
leuke dingen, dat valt zeker niet te missen of te vergeten!
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Van alle vakken moet Methodologie juist uit 3 delen bestaan.
Gelukkig is het laatste deel in zicht! Maar hoe zijn de afgelopen
groepswerken bevallen?
Methodologie… Het blijft een vak apart. Gelukkig zit ik in een goeie groep, wij
kunnen wel goed werken met elkaar. Maar het is en blijft methodologie, stress
verzekerd dus! Hopelijk is metho 2 voor goed gedaan en valt metho 3 wat
mee (ook al weet ik dat dat niet zo zal zijn…) Het doel is om metho 3 in een
stuk door te komen.
Als je Mark een dagje kon inruilen voor iemand uit het praesidium,
naar wie gaat dan je voorkeur?
Ik zou dan eens op stap gaan met Jonas (Van Rossem). Ondanks zijn roze Tshirts en gele broeken valt er goed te lachen met hem, en zijn kopje is best
schattig ;)
Er staan nog een aantal Crimen- activiteiten op de agenda, naar
welke kijk je het meeste uit?
Ik kijk enorm uit naar de komende fakavonden. Er zitten heel wat interessante
promo’s tussen, en we kunnen eindelijk wat uitslapen de dag erna nu
geneeskunde er niet meer is! Ik kijk ook uit naar de komende cantussen, altijd
fun verzekerd daar.
Wie zou jij graag in de volgende Crimmax zien verschijnen en met
welke vraag?
Die zou ik willen stellen aan Van Rossem: Waar gaat dat geld van de CuDi
toch telkens heen dat jij komt pikken? En ik zou ook willen weten wat hij vindt
van zijn opvolgster Sofie.
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ONTSPANNING

Crimmax

Skireis

Ochtendcantus

Parmentier

Oudemarkt

Antwerpen

Assistent

Maximo

Limburg

Bierpong

Galakleed

Vlaamsbrabant

Crimen

Vodka

Studentjes
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Raadsels
-Wetenschappers hebben bewezen dat katten meer haar op de ene kant dan
hun andere kant hebben. Sommige mensen geloven dat dit komt omdat als
katten op de grond liggen ze een dikkere vacht nodig hebben voor de kou op
de vloer of grond. Welke kant van een kat heeft meer haar?

-5 vrienden spelen een potje poker. Ze beginnen met 90 euro.
Frank wint het eerste spelletje. Hij krijgt meer dan 15 maar minder dan 20
euro.
Het 2de spelletje is kassa kassa voor Henkie: hij wint maar liefst de helft van
wat er overschiet in de pot.
Matthias heeft geluk in de 3de ronde: hij wint 6 euro.
Filip wint in de 4de ronde de helft van wat Frank heeft gewonnen.
Christophe wint op zijn beurt de 5de ronde. Hij wint de helft van wat Henkie
won.
Met nog 3 euro in de pot besluiten ze ermee te kappen.
Wie won hoeveel?
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-Er was een groot bos met vier ingangen, voor iedere ingang stond een
boswachter. Er kwam een man langs en die was erg nieuwsgierig waarom het
bos bewaakt moest worden en vroeg daarom aan een van de boswachters of
hij eens een kijkje mocht nemen.
"Dat mag wel," zei de boswachter, "maar om het bos in te komen moet u 80
cent betalen en als u het bos verlaat moet u dat weer doen."
"Dat doe ik," zei de man. Hij betaalde de eerste wachter 80 cent en ging het
bos in. Midden in het bos hoorde hij een diepe stem dat het geld dat hij had
verdubbeld zou worden. Toen hij in zijn zak keek was dat ook zo.hij ging het
bos uit, betaalde 80 cent.
Bij de 2e wachter betaalde hij opnieuw 80 cent en ging naar binnen, zijn geld
werd weer verdubbeld. Hij ging er weer uit en betaalde 80 cent.
Hetzelfde gebeurde ook bij de 3e en de 4e, toen hij voor de laatste keer 80
cent betaalde, schrok hij om het idee dat al zijn geld op was.

Hoeveel geld had de man bij zich toen hij het bos in ging??
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Wist je dat….
… de maand januari niet bepaald een spannende maand was?
… de redactie het gebrek aan Wistjedatjes in de volgende Crimmax zal
goedmaken?

(To Be Continued)

15

16

