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UITGAVE 1
Jeeeej, hier zijn we weer! Wij zullen onszelf
even kort voorstellen: wij zijn Quinten en
Imke, team redactie bij Crimen. Elke maand
schrijven wij een Crimmax voor jullie, de
studenten criminologie. Deze maand geven
we eerst een opsomming van alle
fantastisch leuke activiteiten die het
praesidium gepland heeft voor jullie. Verder
kan je als eerstejaars ook nog eens kort de
belangrijkste informatie nalezen om vlot te
beginnen aan het nieuwe academiejaar.
Vergeet zeker niet op het einde van de
Crimmax de nieuwste ‘wist je datjes’ te
gaan lezen, want daar kunnen al wel eens
sappige roddels tussen staan!
Wij wensen jullie allemaal een nieuw
(Coronavrij) academiejaar toe vol goede
feestjes, onvergetelijke avonden en
(nieuwe) vriendschappen!
Heel veel leesplezier
- Quinten en Imke
Altijd al eens willen testen hoe goed jij bent
in het oplossen van een moord? Dat kan nu
door onze samenwerking met Crimibox!
Kijk snel op verder en geniet van 10%
korting bij je volgende aankoop.

VOORWOORD
Ik ben blij jullie te mogen schrijven als praeses van Crimen. In mijn laatste jaar als student wil
ik mezelf dubbel zo hard inzetten om dit mooie ‘Crimen team’ te leiden. Het afgelopen
anderhalf jaar is niet eenvoudig geweest voor jullie. Toch hebben we er ons samen doorheen
geslagen. We hebben samen getoond dat we ons uitermate flexibel kunnen opstellen. Samen
zullen we er een mooi jaar van maken!
Crimen is een studentenvereniging voor en door criminologiestudenten. Achter Crimen staat
een heel team vol enthousiaste (criminologie)studenten die hun vrije tijd spenderen aan het
verenigingsleven. Studenten hebben buiten het studeren nood aan ontspanning. Die behoefte
vullen wij in met tal van activiteiten. Denk daarbij aan lezingen, Crimen Career Day, 24
urenloop, cantussen, feestjes, meter/peterwerking, galabal en nog véél meer.
Crimen is weer helemaal terug en dat zullen onze studenten geweten hebben!
Met vriendelijke groeten,
Tijmen Paredis
Praeses Crimen 2021-2022

AGENDA
Voor de maand oktober staan er tal van activiteiten op de agenda. Om het
overzicht niet te verliezen, worden ze hieronder opgesomd. Niet vergeten ze in
je agenda te schrijven zodat je zeker aanwezig kunt zijn!
LOOPTRAININGEN
– 13/10 – 18/10
Nu het
studentenleven terug
begonnen is, komt ook de 24-urenloop
dichterbij! Daarom steken VRG en
Crimen gezamenlijk de handen uit de
mouwen en organiseren wij onze
jaarlijkse looptrainingen. Haal dus je
loopschoenen alvast uit de kast, zodat
we samen terug in topvorm kunnen
geraken.

SCHACHTENRAD & FEESTJE
– 19/10
Hey Hoi!!
Een schachtenverkoop is verleden tijd,
daarom houden we een alternatief.
Dit is het schachtenrad geworden.
Voor dit evenement schrijf je je als
schacht afzonderlijk in en verdelen wij
jullie in groepjes. Als groepje krijg je
die avond een opdrachtje (neen dit
gaat niet vies of erg genant ofzo zijn).
Wanneer je een opdracht hebt
volbracht mag je aan het rad draaien
en zo worden je begeleiders
aangeduid.

24URENLOOP&
OVERWINNINGSFEESTJE
– 26/10 – 27/10
Na alle trainingen is het nu tijd om te
laten zien wat je in je mars hebt! Kom
lopen voor Crimen & VRG op de
24urenloop en samen proberen we zo
hoog mogelijk te eindigen!

SURIVIVAL GUIDE VOOR EERSTEJAARS
Voor de eerstejaars gaan we nu eventjes alle informatie dat ze de voorbije weken
hebben meegekregen op een rijtje zetten. Wij begrijpen dat die eerste week vrij
overweldigend kan zijn en je in alle chaos er niks meer van begrijpt, dus hier
leggen we de belangrijkste dingen uit en geven we jullie hier en daar nog handige
tips.
CRIMEN: de leukste studentenvereniging van Leuven
Crimen is een studentenvereniging voor en door studenten criminologie aan de
KU Leuven. Het praesidium, het orgaan van de vereniging, zorgt ervoor dat jullie
je nooit hoeven vervelen en helpt jullie ook met allerlei zaken i.v.m. jouw studies.
Dit betekent dus dat we niet enkel feestjes organiseren, maar ook criminologisch
gerelateerde evenementen. Om lid te worden kan je simpelweg een lidkaart op
onze website aanvragen. Dit brengt geen verplichtingen met zich mee, enkel
kortingen op cursussen, feestjes, cantussen en andere Crimen evenementen.
Laat duidelijk zijn dat een lidkaart niet nodig is om deel te nemen aan onze
fantastische activiteiten!
ONZE PRACHTIGE FAKBAR: Huis der Rechten
Crimen is ook een leuke plek om nieuwe mensen te leren kennen! Zo is er de
peter/meteravond waarbij je als eerstejaars in groepjes wordt gekoppeld aan
een oudere student, die jullie wegwijs kan maken in de studierichting (maar ook
in Leuven ;) ). Verder zijn er ook onze fantastische fakavonden in de HdR met
legendarische promo’s! De HdR, Huis der Rechten, is de fakbar van zowel Crimen
als VRG (studentenvereniging rechten). Deze geweldige plek is gelegen op de
Tiensestraat 53 en de perfecte plek om andere studenten criminologie te leren
kennen. De feestjes die hier georganiseerd worden, zijn steeds in een ander
thema. Zo zijn er al de Valentijnsfak, de Merry Rougekes, de Die Hard fak, etc.
geweest.
Crimen organiseert niet alleen feestjes, wij zorgen er ook voor dat er cantussen
kunnen plaatsvinden! Voor alle nieuwe studentjes onder ons: cantussen is
bier/sangria/ water drinken, terwijl je meezingt met de liedjes in de codex. Het
is een unieke ervaring van het studentenleven, dus wij kunnen jullie alleen maar
aanmoedigen om naar zo veel mogelijk cantussen te gaan!
P.S.: je kunt een codex komen kopen in het secretariaat van Crimen!

FACEBOOK FORUM
Op Facebook heeft Crimen voor elk jaar een groep aangemaakt. Hier kunnen
vragen in gesteld worden over leerstof, examenvragen etc. Verder is er ook een
Instagram account dat jullie kunnen volgen om op de hoogte te blijven van alle
evenementen en feestjes di georganiseerd zullen worden.
QUIVR
QUIVR is een handige smartphone app die snel toegang biedt tot belangrijke
informatie. Hier kan je niet enkel je eigen uurrooster op instellen maar ook dat
van je vriendjes en vriendinnetjes. Verder kan je ook de menu’s van de
verschillende Alma’s en de bezettingsgraad van bibliotheken hierop terug
vinden. Het is een echte must-have om gestructureerd aan het studentenleven
te beginnen!
SECRETARIAAT CRIMEN
Het secretariaat van Crimen bevindt zich in de Hooverhuizen op het Hooverplein.
Hier kan je je lidkaart, Codex of zelfs echte merchandise van Crimen komen
afhalen! Kom dus zeker een Crimen hoodie of Crimen bierglas (voor alle
cantussen waar je naartoe gaat gaan) afhalen op ons secretariaat!

ACADEMISCH KWARTIER
Heb je veel springuren? Dan kan je altijd in het Academisch kwartier (AK) gaan
zitten met je vrienden om daar te genieten van een vers broodje uit de Alma of
een overheerlijke pasta. Je kan er ook in de stille ruimte gaan zitten als je nood
hebt aan rust en wilt leren. Bovendien is hier ook de Cursusdienst van Crimen
waar je een deel van je handboeken gaat kunnen afhalen.

CRIMIBOX
We hebben sinds kort een samenwerking lopen met Crimibox. Hebben jullie al
eens van Crimibox gehoord?
Het idee is simpel: Crimibox maakt en verkoopt onopgeloste moordzaken als een
detectivespel. Aan de hand van een chatbot ga je stap voor stap door je
onderzoek om de moordenaar te pakken. De politiedossiers en enkele stukken
bewijsmateriaal worden naar je opgestuurd en dan is het aan jou om in de huid
te kruipen van een detective. Kan jij het monster ontmaskeren voor het noodlot
opnieuw toeslaat?

Speciaal voor jou hebben ze ook een kortingscode gemaakt. Gebruik de code
CRIMEN10 en ontvang 10% korting op jouw volgende aankoop. Nodig enkele
vrienden uit, maak wat criminele hapjes en drankjes en los de bloedstollende
moordzaak op!

MEMES

SFEERBEELDEN EJW

KORTE VOORSTELLING PRAESIDIUM
Een nieuw academiejaar, betekent ook een nieuw praesidium. Dit jaar neemt Return of the
Crimi de touwtjes in handen met tal van nieuwe leden. Hieronder vind je een korte
samenvatting van de verschillende leden en functies.
PRAESES & VICE PRAESES
Tijmen Paredis is als praeses het hoofd van het praesidium, met Chloë Wilssens en Marte Van
Baelen aan zijn zijde als vice-praeses.
praeses@crimen.be
vice@crimen.be
FINANCIËN
Ook dit jaar gaat Ann-Sophie Van Santfoort de financiële kant van Crimen regelen. Samen met
de praeses en vice-praeses vormt ze het hoogpraesidium van Crimen.
financien@crimen.be
EJW & SCHACHTENMEESTERS
Dit jaar hebben we niet twee, maar drie schachtenmeesters die onze eerstejaars zullen
begeleiden. Deze functie zal uitgevoerd worden door Renke Van Santfoort samen met Simeon
Poelmans en Sander Moons.
ejw@crimen.be
schachtenmeester@crimen.be
ONDERWIJS
Team onderwijs staat rechtstreeks in contact met de faculteit. Zij kunnen dus doorspelen wat
er leeft onder de studenten op studievlak en knelpunten aanpakken. Twijfel dus niet om je
bedenkingen door te sturen naar Mette Knuts, Katleen Adams of Gina de Groot.
onderwijs@crimen.be
CULTUUR
Nee, onder cultuur verstaan we niet enkel een frietje stoofvlees en een Stella. Ook ons galabal,
quiz, eetavonden etc. worden voorzien door een fantastisch team bestaande uit Zoë
Pinxteren, Lenka Appeltans, Emma De Kinder en Lien Bruggen.
cultuur@crimen.be
CANTOR
Na het cantussen 1.5 jaar te moeten missen, zullen jullie cantoren Margot Geeraerts en Eline
Matthys een onvergetelijk cantusjaar bezorgen.
cantor@crimen.be
CUDI
Ook dit jaar zal Crimen haar studenten voorzien van alle cursussen die nodig zijn om jullie
lessen te kunnen volgen. Samen met VRG zal de cursusdienst het hele jaar zijn deuren open
zetten in De Valk 3.
cudi@crimen.be

FEEST
De knaldrang is nog bij iedereen aanwezig en daarom gaan Goof Pauwels, Anne Gielen, Sam
Stijnen en Igor Nov ervoor zorgen dat wij allemaal naar de beste feestjes kunnen gaan!
feest@crimen.be
ALUMNI & WERKRELATIES
Yasmine Vermet en Merel Brendel zullen dit jaar in contact staan met onze Alumni, VALC en LINC. Zij
begeleiden (toekomstige) Alumni met hun zoektocht naar een job. Hiervoor organiseren ze de Crimen
Career day en andere events om je kennis te laten maken met de werkomgeving van een criminoloog.
alumni@crimen.be
werkrelaties@crimen.be

SPORT
Dit jaar bestaat uit sport team uit Daan Philips, Eline Matthys, Elene Hermans en Kaat Janssen.
Niet enkel zullen zij de looptrainingen voor de 24-urenloop organiseren, doorheen het hele
jaar zullen ze onze coronakilo’s er proberen af te werken met tal van leuke activiteiten.
sport@crimen.be
MEDIA
De leuke banners voor onze evenementen en de foto’s die je kunt bewonderen op onze
Facebook pagina worden gemaakt door Nina Van den Broeck.
media@crimen.be
INTERNATIONAL
Tiffany Vermeylen zal dit jaar de internationale studenten begeleiden en hen wegwijs maken
in Leuven.
international@crimen.be
REDACTIE
Last but not least is er redactie. Wij, Quinten Druyts en Imke Meulemans, schrijven de
Crimmax en houden jullie op deze manier op de hoogte van de laatste weetjes, de leuke
evenementen, …
redactie@crimen.be

WIST JE DATJES

Wist je dat …
… Praesidiumlid M.K. bang is van vlinders? En ze vlinders bovendien ook lelijk vindt?
… Professor Van Daele de Crimmax ook leest?
… Praesidiumlid L.A. na 3 cocktails haar relatiestatus wel eens durft vergeten?
… schacht P.V. het praesidium onder het tafel dacht te zuipen?
… hij zelfs geen volledige adjes binnen kreeg?
… Crimen na dag 1 al 2 bakken rijker was?
… dit te danken is aan praesidiumleden M.M. en S.P?
… ook Praesidiumlid E.M. voor een bak zorgde omdat ze voor het tweede jaar op rij haar
handen niet van de schachten kon houden?
… ditzelfde Praesidiumlid haar kringenbingo al goed aan het vullen is?
… wist je dat schachtenmeester R.V. een youtube-ster is?
… er dit jaar geen gênante wistjedatjes zullen verschijnen over Praesidiumlid Q.D. omdat
deze de macht heeft ze te verwijderen :)
… Praesidiumleden E.H. en I.M. besloten hebben om een patattenavond te organiseren?

