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For auld lang syne, my dear, for auld lang syne…
We’ll have a cup o’ kindness yet, for auld lang
syne…
Welkom bij de eerste Crimmax van het nieuwe
jaar! Van het nieuwe decennium, zelfs! Exciting!
Hopelijk zijn de examens meegevallen, en zo niet,
niet panikeren – nooit panikeren! Gewoon een
tandje bijsteken en dan komt het wel in orde bij de
herexamens.
Anyway, nieuw jaar, nieuw decennium, maar in je
handen heb je nog steeds die goede, oude,
vertrouwde Crimmax, met al je favoriete
rubrieken! Ah,, ja. De agenda heeft wel een nieuwe
look (die totaal niet al van voor mijn [Jonas,
n.v.d.r.] tijd als redactielid is en die gewoon nu
pas gebruikt wordt omdat ik [weeral Jonas,
n.v.d.r.] ze was vergeten te gebruiken). Maar voor
de rest is het gewoon een return to form voor ons!
Dus waar wacht je op? Sla de pagina om en begin
aan de eerste van vele Crimmaxen van de 2020’s!
- Jonas & Noor

Hoog tijd voor een cultureel
verantwoorde activiteit?
Lees snel de inerview met
Crimen’s Team Cultuur
op pagina 7!
De Crimen Horoscoop.
( ͡° ʖ͜ ͡°) ( ͡° ʖ͜ ͡°) ( ͡° ʖ͜ ͡°)
Peep hem op pagina 15.
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Agenda
11/03 – MEXICAN NIGHT
Hola!
Het is tijd om de sombrero’s onder het stof
uit te halen, want Crimen organiseert weer
een Mexican Night. Haal je beste, zuiderse
dansmoves maar naar boven! We hebben ook
een promo meegenomen naar het verre
Mexico: gedurende deze avond zal ons
geliefd drankje ‘Cubanisto’ in promo staan.
Kom dus op 11 maart naar HdR en ontdek
deze Mexicaanse ervaring!
Promo’s:
- Cubanisto

12/03 – CRIMEN VERKOOPT: CROQUE MONSIEURS
Iedereen kent het wel: je hebt een hongertje,
maar je wilt niet te veel geld uitgeven, of je
hebt geen zin in een grote en zware maaltijd.
Wel, dan heb je geluk!
Donderdag 12 maart verkoopt Crimen
namelijk overheerlijke croqueskes aan een
zéér mooi prijsje.
Nen euro per croque, simpeler kan gewoon
niet. Kom dus zeker langs voor een lekker
hapje voor, tijdens, of na de les en geniet van
de beste croques die je die dag zal eten!
Je vindt ons van 12u tot 14u aan ’t academisch
kwartiertje!

16/03-19/03 – ONTGROENINGSWEEK
Schachten, jullie hebben het te lang te
makkelijk gehad! Tijd om van jullie luie
kont af te komen en weer eens wat
opdrachtjes te doen! Waarom? Omdat
jullie deze week ontgroent worden,
natuurlijk! Vervul braafjes alle
opdrachten, en dan kunnen jullie
uitkijken naar een lekker makkelijke
ontgroeningscantus!
Wat als jullie niet alle opdrachten
voltooien? Wel… Dat zullen jullie dan wel zien.
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18/03 – VERKOOPMOMENT BEIAARDCANTUS
Drie (3) lange jaren. Zolang tijd is al verstreken sinds
de laatste beiaardcantus. Misschien was je toen nog
geen student, of is je geheugen inmiddels door mindere
cantussen zodanig aangetast dat je niet meer weet wat
de beiaardcantus is. Even opfrissen: de grootste cantus
van België. Openlucht. Heel het Ladeuzeplein vol met
zingende studenten. Op begeleiding van de beiaard en
zijn klokken boven in de toren. Basically, hét
ev
evenement van je studententijd. Maar tickets zijn
beperkt! Crimen verkoopt zijn deel van de tickets
woensdag 18/03 vanaf 13u (maar kom al maar eerder
kamperen aan ons secretariaat wil je een ticket bemachtigen). Mis deze kans zeker niet!
(BELANGRIJK: enkel voor studenten criminologie, max. 2 tickets per persoon, en per
aangekochte ticket moet een geldige studentenkaart getoond worden.)

19/03 – ONTGROENINGSCANTUS
HALT! Het is tijd voor de belangrijkste
cantus van het jaar, de schachtjes worden
na hun eerste jaar officieel ontgroend. Sta
jij eerder aan de goede kant van de wet, of
toch liever de slechte kant? Laat het ons
zeker zien met je mooiste kostuum!
Vergeet je lintje niet dat je zeker
ontgroend kan worden!
See you there!
(Check het Facebook evenement voor uren en kostprijzen!)

25/03 – OPEN ONDERWIJS VERGADERING
De Open Onderwijs Vergadering (OOV) is een
vergadering die elke student Rechten/
Criminologie kan bijwonen als hij/zij/x dit wenst.
Waarom? De OOV is een middel om brandend
actuele onderwerpen, over onderwijs-aangelegenheden,
te bespreken onder de studenten. Ook kunnen de
studenten hun vertegenwoordigers van de broodnodige
feedback voorzien of gewoonweg hun bekommernissen/besognes/muizenissen
of opmerkingen over het onderwijssysteem ventileren.
De studentenvertegenwoordigers zullen deze feedback ter harte nemen en overmaken
aan de bevoegde instanties zodat we jullie belangen kunnen behartigen binnen onze
faculteit.
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26/03 – ROCKETSHOTS PARTY
Veel details heb ik nog niet, maar ik weet
wel dat we donderdag de 26ste in ons
geliefde HdR een feestje houden.
Met Rocketshots.
Uh…
Ah, ja, en het wordt keitof!
Ja, zoals ik zei, veel details heb ik nog niet.
Hou Facebook in de gaten voor meer details
zodra dezen geclassificeerd zijn!

23/04 – GALABAL DER CRIMINOLOGISCHE
STUDENTEN
Duid 23 april maar aan in je agenda
want het is weer tijd voor het
galabal der criminologische
studenten. Dit jaar begeven we ons
naar een magische
wonderwaterwereld. In deze wereld
zal de drank rijkelijk vloeien en
mogen je danspasjes zeker niet
ontbreken. Haal je meest fancy pak
en mooiste kleed dus al maar uit de
kast en kom met ons de koraalriffen
ontdekken in het Musicafé.
(Check het Facebook evenement
voor meer informatie!)
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLIEDEN
Toevallig hebben we weer een interview met meerdere praesidiumleden deze uitgave, dus
behoud ik gewoon de joke in de titel van vorige keer. Efficiënt, toch?

Lien Bruggen, Kaar Janssen, en Ann-Sophie Van Santfoort
*Cultuur*

(ik vond geen foto van de drie samen)

-

Deze maand in de Crimmax: Cultuur! Jaja, het abstracte concept van Cultuur, zelf!
… Hier weliswaar vorm gegeven in drie van haar muses; Lien Bruggen, Kaat Janssen, en
Ann-Sophie Van Santfoort. Dames, stel jullie zelf eens voor!
Ann-Sophie: Hallo, ik ben Ann-Sophie en doe dit jaar cultuur als functie binnen het
praesidium. Ik ben 19 jaar en zit in mijn 2e jaar criminologie. Tussen het schoolwerk en
praesidiumwerk door houd ik mij bezig met KLJ en probeer ik ook af en toe eens te gaan
zwemmen.
Kaat: Ik ben Kaat, ik ben 19 jaar en maak ook deel uit van het Team Cultuur. Ik heb vorig jaar
criminologie gestudeerd maar zit dit jaar in mijn eerste jaar rechtspraktijk. Wanneer ik niet
voor school of voor het praesidium bezig ben ga ik graag dingen doen met mijn vriendinnen.
Lien: Hallo, ik ben Lien! Ik ben 19 jaar en zit in mijn 2de jaar criminologie. Ik ben het derde
lid van het team cultuur. Mijn hobby naast het praesidium en school is atletiek.
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-

Jullie vormen dus samen Team Cultuur bij Crimen. Wat houdt dat eigenlijk in?
Lien: Wij organiseren verschillende activiteiten doorheen het jaar in verband met cultuur. Zo
hebben we in het eerste semester een eetdag in Amerikaans thema en een upperdare
georganiseerd.

Ann-Sophie: Deze twee evenementen waren al zeer geslaagd, maar nu komt onze grootste
activiteit er nog aan. In het tweede semester staat op 23 april het galabal gepland en het belooft
een knaller van een feest te worden!
-

Juist, Crimen’s jaarlijkse galabal! Twee jaar geleden hadden we Crimen and The
Chocolate Factory (en ik ben nog steeds niet 100% ervan overtuigd dat ik niet gewoon in
een suikercoma lig sinds toen en dit allemaal droom). Vorig jaar hadden we Casino
Royale, waar gasten hun geluk konden beproeven aan de roulettetafel om extra
drankbonnetjes te winnen. Gluttony, Greed… Naar welke Deadly Sin is het galabal dit
jaar gethemed?
Lien: Dit jaar kunnen de mensen komen dansen in een magische wonderwaterwereld.
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-

En wat mogen we verwachten van deze “Wonder Water Wereld”?
Kaat: In deze wonderwaterwereld kan je een onvergetelijke avond verwachten in een magisch
decor…
Lien: Het Galabal zal van start om 21 u in Musicafé. We beginnen met een receptie met gratis
cava! Met een lekker hapje en drankje kan er dan genoten worden van live muziek. Om 22u
kunnen de dansschoentjes worden aangetrokken en kan het feest losbarsten!

-

Klinkt super! Ik zal mijn snorkel al van zolder halen en mijn scubapak reeds strijken.
Maar om even terug te komen op de andere taken van Team Cultuur; wat kunnen we
nog verwachten dit academiejaar op vlak van cultuurevenementen?
Ann-Sophie: We zijn nog wat aan het nadenken over een cultuuractiviteit om dit jaar nog te
organiseren. Maar op de moment is het het belangrijkste dat alles voor het galabal op tijd
geregeld is.

-

Team Cultuur, jullie worden soms gezien als het pedagogisch verantwoorde, verfijndere
tegendeel van Team Feest. De educatieve yin tot Team Feest’s decadente yang. Maar dat
betekent niet dat jullie niet ook al eens graag losgaan en feesten. Wat zijn jullie favoriete
drankjes om te nuttigen op zulke momenten?
Lien: Voor mij kan een goed fris pintje altijd smaken!
Ann-Sophie: Ik ben meer voor de zoete dingen zoals Passoa en sangria. Maar mijn absolute
favoriet blijft Martini Bellini!
Kaat: Zolang het geen wijn is ben ik met alles blij, maar als ik echt moet kiezen ga ik toch
voor een appeljenever-icetea.

-

Team Cultuur, ik denk dat ik zowat alles heb gevraagd wat ik wilde vragen. Voor we
afronden, hebben jullie nog een boodschap voor onze lezers, zij het vanuit jullie zelf, of
vanuit het abstracte concept van Cultuur?
Ann-Sophie: Kom allemaal naar ons superleuk galabal!
Volgende keer:
Iunno
¯\_(ツ)_/¯

9

CRIMEN MEMES
(Valt het erg op dat ik Van Daele’s vakken veel te veel opneem?)
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(Deze pagina zal zelf-vernietigen binnen 15 seconden.)

GECODEERDE BOODSCHAP
Het thema van ons galabal is dit jaar misschien niet meer Casino Royale, maar dat
betekent niet dat jij je niet meer een echte superspion kunt wagen!
Decodeer onderstaande tekst voor een geheime boodschap!

8 5 12 16, _ 1 18 26 21 _ 8 5 5 6 20 _ 14 15 15 18 _ 5 14 _
13 9 10 _ 15 16 7 5 19 12 15 20 5 14 _ 9 14 _ 4 5 _
15 21 4 5 _ 3 21 18 19 21 19 4 9 5 14 19 20 _ 5 14 _
4 23 9 14 7 20 _ 15 14 19 _ 15 13 _ 3 18 9 13 13 1 24 5 14 _
20 5 _ 13 1 11 5 14. _ 19 20 21 21 18 _
1 12 19 20 21 2 12 9 5 6 20 _ 4 5 _ 16 15 12 9 20 9 5 _
15 13 _ 15 14 19 _ 20 5 _ 2 5 22 18 9 10 4 5 14.
- 10 15 14 1 19
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“ “ “ “ “CRIMEN HOROSCOOP” ” ” ” ”

( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ °͡ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ °͡ ) ( ͡° ʖ͜ °͡ ) ( ͡° ͜ʖ °͡ ) get dabbed on ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ °͡ ) ( ͡° ͜ʖ °͡ )
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ °͡ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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MEDEDELING VAN ONDERWIJS
Beste student,
Bespreek jij wel eens de opbouw van je opleiding met medestudenten
op café, tussen de lessen door of op Facebook? Wat waardeer jij aan
de opleiding? Wat kan er nog beter?
Die informatie heeft de onderwijscommissie van criminologie nodig.
Daarom ben je hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een
reflectiegesprek over de kwaliteit van je opleiding.
Het betreft een gesprek onder studenten onderling. Je medestudent en
studentenvertegenwoordiger, is op de hoogte van het doel van het
gesprek en zal het gesprek modereren. Verder zijn er geen docenten of
medewerkers aanwezig. Het gesprek gebeurt dus volledig anoniem.
Als je met vragen zit, of meer informatie wilt, stuur dan een
mailtje naar onderwijs@crimen!
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SFEERBEELDEN
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WIST JE DAT …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… Praesidiumlid H.B. verrassend goed staat met een choker?
… Schacht L.L. Praesidiumlid H.B. wel schattig vindt?
… Praeses A.B. een kleptomaan wordt wanneer ze op het VRG secretariaat
komt?
… Praeses A.B. dit wel enkel voor Crimen doet, volgens haarzelf?
… Praesidiumlid C.W. een keitof, kei-likable, enorm charmante persoon is, en
ook een echte queen ?
… Uh…
… we deze editie extreem weinig wist-je-datjes hebben?
… jij kunt helpen wist-je-datjes te creëren door wilde stunts te pullen?
(Please?)
… binnenkort Crimen’s ontgroeningsweek plaatsvindt?
… binnenkort ook Crimen’s jaarlijkse supergeheime, super-exclusieve
praesidiumweekend plaatsvindt?
… beide van deze evenementen ware breeding grounds zijn voor wist-jedatjes-waardige gebeurtenissen? (Ten minste, dat hoop ik toch?)
… er volgende editie meer wist-je-datjes zullen zijn? Pinkie promise.

QUOTE VAN DE MAAND
haha drinken en zottekes doen en al nietwaar, medestudenten?
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