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Beste lezer, 

De eerste maand is voorbij gevlogen. Het is alweer november. 

Waar we vorige maand nog de kans hadden op hier en daar 

een mooie stralende dag, zullen we deze maand vooral veel 

blaadjes van de bomen weten vallen en hoogstwaarschijnlijk 

zullen we een paar keer goed natgeregend worden. Maar niet 

getreurd, wanneer we buiten niet kunnen gaan picknicken of 

zwemmen is er dan weer een nieuw schavotje dat jullie 

kunnen lezen. 

Buiten een terugblik op wat voor fantastische activiteiten al 

gepasseerd zijn, zullen we ook eens in de toekomst kijken wat 

er ons nog te wachten staat, want dat is niet mis. 

Buiten weer geweldige cultuuractiviteiten zal de sport deze 

maand ook op gang getrokken worden voor de bierbuikjes in 

wording weg te werken. 

Dus, de boodschap is, zeker het Schavotje goed lezen om te 

weten waar je wanneer moet zijn, en dan uiteraard niet 

vergeten te komen naar onze TOPactiviteiten hé! 

Moest je zelf nog een verhaal of idee kwijt 

willen het emailadres: 

scriptor@lombrosiana.be 

staat open voor alle ideeën 

 

Veronique Van Rompay, 

Scriptor 2012 - 2013  

mailto:scriptor@lombrosiana.be
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Beste vrienden, medestudenten en beste ‘al-de-rest-die-dit-

leest’, 

Het lijkt alsof we nog maar net begonnen zijn, maar op het 

moment van dit schrijven is week 6 van het academiejaar 

begonnen. Ja ja, we zitten bijna in de helft van dit eerste 

semester. De tijd vliegt! Het ene moment ben ik bezig mee 

boeken te verkopen en gooit Peter Jelle uit de Petrus ons 

buiten omdat we er te lang zitten, de volgende dag zit ik op 

een machtige beiaardcantus, nog een dag later is het onze 

fenomenale mobnight en na amper 1 uurtje slaap, zit ik weer 

op de trein richting Antwerpen om te gaan werken. Een week 

met gemiddeld drie uur slaap, maar oh, wat een top-week! 

Gelukkig stopte het daar niet. Nee, een filmavond en 

introductiecantus zaten op ons te wachten. Een hele week 

hees was ik daarvan. Mijn stem was net op tijd terug voor die 

vuile schachten. Schachten waar heel Lombrosiana nu 

ongelooflijk fier op is. Ze doorstonden hun verkoop, de 

clubavond, de geweldige overpoortrolling (waar ik mijn stem 

weer achterliet in de karaoke) en de doop en doopcantus 

(waar ik dus geen stem meer voor had). Deze ‘lucky few’ 

kunnen zich nu terecht volwaardig schacht van Lombro 

noemen. Mini-kneukeltje voor de schachten!  

U leest het, drukke weken voor Lombrosiana. Gelukkig 

kunnen we zo af en toe eens uitblazen in ons clubcafé de 

Petrus voor we ons weer helemaal laten gaan in de Pere 

Total! 
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Het feit dat ik me zo amuseerde de afgelopen weken, komt 

uiteraard niet doordat ik daar heel de tijd alleen stond. Nee, 

bij deze wil ik nog eens de kans benutten om mijn praesidium 

in de bloemetjes te zetten! Merci voor alles, jullie zijn meer 

dan geweldig! 

Maar daar blijft het niet bij, ook alle andere Lombrosianen en 

criminologiestudenten wil ik hier bedanken. Zonder jullie was 

er geen feestje, cantus, schachtenverkoop en noem maar op, 

geweest. Merci om het schooljaar samen met ons zo goed in 

te zetten. Hopelijk zien we jullie allemaal snel weer! 

Vele groetjes, 

Silke Van Gool 

Praeses Lombrosiana 2012-2013 
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1e BACH weekend: 

Een eerste geslaagde kennismaking met het praesidium van 

Lombro was er meteen een om niet snel te vergeten! Aan 

iedereen die erbij was proficiat, aan al degenen die er (om 

een stomme reden  waarschijnlijk) niet bijwaren een dikke 

Boeh! Onze aanwezigen waren dan ook echte toekomstige 

Lombro leden in hart en nieren.  

Als opwarmer een rondleidinkje door het historisch centrum 

in al zijn glorie om daarna al even op de drogen in een café’tje 

met een frisse pint. Hierna een echte studentenmenu bij de 

McDonalds.  

In de namiddag hebben we een jeugdbewegingske gedaan 

om daarna naar het kot van onze geweldige praeses te 

trekken, waar we nog meer kennis konden maken met elkaar. 

Maar vooral genieten van een eerste cantus met 

overheerlijke cava, die natuurlijk in een mum van tijd 

helemaal verschwunden was.  

Omdat wij, de schachten, gewonnen hadden van het 

praesidium (hoe kan het ook anders) mochten zij voor ons 

koken. Later stond er ook nog overpoortbowling op het 

programma. De echte die hards zijn hierna nog door 

gestroomd naar de Viking.   
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s’Anderendaags hebben we kunnen genieten van een filmpje 

om op krachten te komen van de toch wel zeer uitputtende 

activiteiten van de dag ervoor.’  

‘t Was echt een zalig weekendje dat van de ondertussen al 

gedoopte schachtjes een echte groep Lombrosianen heeft 

gemaakt en zoals ons clublied het al zo mooi uitdrukt: ‘We 

willen elkander voor nimmer meer kwijt!’  

Sara Hermans, 1e Bachelor Criminologie 
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Kroegentocht + historische wandeling 

Een groot deel van ons studentenleven spenderen de meeste 

van ons  aan de toog met een schuimende pint, daarom kon 

bij Lombrosiana ook een kroegentocht, als eerste activiteit 

van het jaar, niet uitblijven: de ideale manier om wat nieuwe 

adresjes te ontdekken om onze favoriete activiteit in uit te 

voeren!   

Het regende oude wijven, maar dat kon de pret amper 

bederven. Na een pintje in de Petrus, gingen we op weg, met 

de paraplu in de hand of course!  

Nog wat van ons favoriete gerstenat in het Damberd, een 

überlekker jenevertje (of twee, drie,vier,…) in het Dreupelkot, 

en supergezellig samenzitten in De Dulle Griet met wat 

straffer brouwsel; een frietje steken in een of ander frietkot 

om toch de zattigheid te counteren, om af te sluiten een 

Juliusbiertje( of twee, wederom) in De Trollenkelder.  

Natuurlijk moesten wij als ware lombrosianen de avond 

afsluiten in de Pere Total, waar nog dik gefeest werd!  

Jochen Vermeir, 

Cultuurpraeses Lombrosiana  
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Mobnight part III 

Het eerste feestje van het jaar en het was 

BOENK erop! De lombrosianen en 

criminologen en random mensen kunnen 

feesten, dat hebben we wel gezien. Het 

was een knaller van een feestje.  

Net als part I en part II waren nu op part 

III alle mensen weer goed in thema 

verkleed, dit maakte de sfeer nog 20 keer 

beter! 

Goede sfeer, dansbare muziek, een cavabar, leuke mensen, … 

meer was er niet nodig om het jaar geweldig te starten! Hop 

naar de volgende feestjes die minstens even goed gaan 

worden, dit was nog maar een opwarmertje! 

Veronique Van Rompay 

Scriptor 2012 - 2013  
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De doop 

Doopweek 
 
Nog groen achter m'n oren, niks is nog zoals te voren. 
Verkocht als schacht voor de poen, zou het misschien 
nooit meer doen. 
 
Hondenvoer en kattenfret werden voor mijn neus gezet. 
Zwemmen in het park, door 't knielen zo stijf als een 
hark. 
 
Een doop is een hele hoop viezigheid, nattigheid, 
smerigheid maar ik ben een harde meid. 
 
Het was dus niet altijd even fijn maar we zijn allen heel 
erg fier gedoopt te zijn!  
 
Skrölan Beck, 1e Bachelor Criminologie 
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Beste Sportievelingen! 

 
Buiten naar de les gaan, feesten, studeren, enz... Is het 
ook belangrijk om je lichaam gezond te houden. Dit doet 
Lombro met wekelijks toch iets van sportactiviteit te 
organiseren. Hier een overzicht voor wat er op het 
programma staat voor het eerste semester: 

 
We gaan dit jaar beginnen met een 'Start to 
run'. We gaan dus elke dinsdag om 18 uur 
een toertje lopen rond de watersport baan 
(tenzij het regent of sneeuwt), dit is 
ongeveer een 5-tal km. Hiervoor spreken we 
af iets voor zes voor de faculteit 
Psychologie. Hoe meer mensen er komen 

hoe plezanter dit zal worden! 
 
Tweewekelijks, beginnende maandag 5 
november, gaan we ook zwemmen in het 
GUSB. Voor ons Ugentenaren is dit 2 euro 
per beurt of 10 euro voor 6 keer. Zwemmen 
is heel gezond voor je lichaam en 
ontspannend voor als je er die avond nog 
een lap op gaat geven.. Om 19u30 word je 
telkens verwacht aan het zwembad.  
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We gaan ook een beerpong organiseren. Deze gaat door 
op de clubavond van 27 november in de Petrus om 22u. 
Iedereen is natuurlijk al welkom om 20u. 
Begin al maar te oefenen want er zal 
genoeg concurrentie zijn! 
 
Dan is er nog de bierbowling! Dit is één 
van de tofste sportactiviteiten dat Lombro 
organiseert. Deze gaat door op 5 
december in de Overpoort Bowl. 
Inschrijven hiervoor kan op de site van Lombrosiana. De 
kostprijs is 15 euro, hiervoor krijg je 2 spelletjes bowlen 
en genoeg bier in de plaats!  
 
Als er nog activiteiten bijkomen worden deze 
meegedeeld op facebook of in de les. 
 
Zo, dit was het voor het eerste semester. Hopelijk zien 
wij jullie zo talrijk mogelijk aanwezig! 
 
 
Sportieve groet, 
 
Arno & Julie, 
Sportpraesessen Lombrosiana 
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De antwoorden vind je op pagina 23  
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De oplossingen vind je op pagina 23 

1. Een man woont op de 15de verdieping van een 

flatgebouw. 

Als het regent gaat hij met de lift tot de 15de 

verdieping. 

Maar als de zon schijnt neemt hij de lift slechts tot de 

9de verdieping om dan de resterende verdiepingen 

met de trap te gaan. 

Weet jij waarom? 

 

2. Voor je staat een Jaguar en achter je een leeuw. 

Je hebt maar één verdovingspijl. 

Hoe kan je jezelf uit deze situatie redden? 

 

3. Stel je even voor: 

Je rijdt op een paard. 

Vlak voor je rijdt een brandweerauto en je wordt 

achtervolgt door een helikopter.  

Links van je rijdt een sportwagen en rechts van je is 

een afgrond. 

De Vraag: Hoe kun je er voor zorgen dat jullie 

allemaal op hetzelfde moment stoppen, zonder te 

botsen en zonder onderling te communiceren? 
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http://www.petruscafe.be/
https://www.facebook.com/group.php?gid=34137907494
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http://users.telenet.be/christophe.guion/cumlaudegent/index.htm
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ANTWOORDEN VAN DE WISKUNDIGE RAADSELTJES 

1. 1113213211 

 

2. 18 

 

ANTWOORDEN VAN DE DOORDENKERTJES 

1. Het is namelijk een hele kleine man en hij kan niet 

aan het bovenste knopje van de 15de verdieping. 

Als hij op de tippen van zijn tenen gaat staan kan hij 

nog net het knopje van de 9de verdieping indrukken. 

Maar als het regent heeft hij een paraplu bij zich en 

met behulp van die paraplu kan hij het knopje van de 

15de verdieping indrukken. 

 

2. Je schiet de op de leeuw en stapt in de Jaguar 

 

3. Je vraagt de man van de draaimolen hem te laten 

stoppen 
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