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Wat valt er hier zoal te zien in dit interessante stuk 
literatuur? 

 Welkom welkom, hier op onze campus  

 Peter en meter  

 Ci ca cantussen, jalalalala 

 Feestweek  

 Activiteiten van september tot december 

 Truienverkoop  

 Schrijven maar   

 Studentenraad 

 Handige tips  

 Laat jullie brein maar eens werken  
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Welkom welkom, hier op onze campus 

Welkom welkom, wat hebben we plezier  

Hallo allemaal, welkom terug op onze campus en welkom aan de eerstejaars die aan het grote 
avontuur beginnen. Je vraagt je misschien af wie er zo ijverig is geweest om dit SocrAntje te 
schrijven. Awel daar zorgen onder anderen wij, het praesidium van SocA voor. Ik hoor u al 
denken, wie zijn dat? Wij zijn een groep studenten die onze studentenvereniging 
vertegenwoordigen en zorgen voor allerlei leuke activiteiten doorheen het academiejaar. We 
staan ook klaar om al jullie vragen te beantwoorden en een leuke babbel te hebben. Hieronder 
vind je een voorstelling van het praesidium van dit jaar. Voor de rest wens ik jullie veel 
leesplezier en veel succes dit academiejaar ;)  

 

Het praesidium van SocA 

Praeses  

De praeses is een van de belangrijkste functies binnen het praesidium, aangezien hij of zij een 
belangrijke vertegenwoordiger van de studentenvereniging is naar de buitenwereld toe. De 
praeses staat aan het hoofd van het team en bepaalt de richting die de studentenvereniging 
uitgaat.  

Huidige Praeses: Tomasz Saliën 

Vice-Praeses  

Samen met de praeses vormt hij of zij Team Praeses, in het kort ook wel TP genoemd. De vice-
praeses ondersteunt de praeses waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet (meer) in 
staat is om de functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk de leiding over.  

Huidige Vice-Praeses: Nikita Van Thurenhout & Naomi Meunier  

Quaestor  

De quaestor zorgt voor de financiële kant van de studentenvereniging. Hij of zij houdt de 
boekhouding bij en zorgt dat deze correct en transparant is. Hij of zij staat bovendien in voor 
alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.  

Huidige Quaestor: Dagmar Kestelyn & Samantha Tops 

Schachtenmeester(es)/Schachtentem(m)(st)er  

De schachtenmeester(es) leert de nieuwe schachten wat kan en niet kan op een cantus, zingt 
hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het kringlied en onze tradities. 
Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester(es) terecht voor raad en 
advies, maar ook kunnen deze schachten wel eens vriendelijk op de vingers getikt worden 
indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan. De schachtentem(m)(st)er 
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ondersteunt de schachtenmeester(es) bij het opleiden van de schachten en het organiseren 
van de aan hen gerichte evenementen  

Huidige Schachtenmeesteres: Jolente De Meyst   

Huidige Schachtentemster: Joy Van Brussel   

Ab-Actis  

De ab-actis maakt verslagen van de vergaderingen en houdt belangrijke besluiten bij. Verder 
staat de ab-actis ook in voor de kalender.  

Huidige Ab-Actis: Adelina Vanderwaeren  

A.C.  

A.C. staat voor algemeen coördinator. Hij of zij heeft een ondersteunende, coördinerende 
functie en zit al minstens één jaar in het hoog praesidium van SocA.  

Huidige A.C.: Louise Beyens, Iris Gijbels & Rune Mathijs 

Alumni  

Deze functie houdt in dat je het contact onderhoudt met oud SocAnen. De verantwoordelijke 
van alumni probeert hen op de hoogte te houden van de activiteiten en hen erbij te betrekken. 
Ook is het leuk om eens een activiteit voor hen te organiseren zodat de band tussen SocA en 
oud-SocA niet verloren gaat.  

Huidige verantwoordelijken Alumni: Louise Beyens, Iris Gijbels & Rune Mathijs   

EJW  

EJW staat voor eerstejaarswerking. Dit team zorgt ervoor dat elke eerstejaars student zich 
welkom voelt bij SocA en op de Sociale School. Ze organiseren verschillende activiteiten zoals 
de doop en de peter-meter-activiteit.  

Huidig Team EJW: Mirthe Maes, Iris Vantomme, Anatole Huhn, Gilles Dekelver  

Feest  

De functie feest zorgt voor de feestjes van onze studentenvereniging. Zoals de TD’s en het 
galabal. Hun taken gaan van het inkleden van die evenementen over het vastleggen van de 
zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling voor tijdens de evenementen.  

Huidig Team Feest: Lina La Marche, Jonas Brits, Laure-Anne De Saeger, Sien Daniëls  

Fac  

Het team fac zorgt ervoor dat het iedere woensdagavond weer een heus festijn met promo’s is 
in onze facbar ’t Archief. Deze avonden zijn ook altijd in een leuk thema, dus zeker een echte 
aanrader!  

Huidig Team Fac: Britt Hemelaer, Jolien Vanderheyden, Yashna Auwerx, Nicolaï Knapen 
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Sport & Cultuur  

Team sport en cultuur probeert enerzijds de leerlingen aan de Sociale School in beweging te 
krijgen met allerlei leuke activiteiten en anderzijds zorgen zij er ook voor dat we doorheen 
het jaar wat kunnen proeven van de cultuur die Leuven te bieden heeft. Er zijn dus naast de 
leuke feestjes ook nog tal van andere activiteiten die wij organiseren!  

Huidig Team Sport & Cultuur: Kyara Geelen, Frederik Bottelier, Marieke Vanrintel  

Scriptor  

Als scriptor ben je verantwoordelijk om elk semester een SocrAntje af te leveren. Hierin vind 
je nieuwtjes over de school, over SocA, over welke activiteiten er geweest zijn of nog moeten 
komen, maar ook gewoon leuke spelletjes om te doen tijdens de dode momenten.  

Huidig Team Scriptor: Yente Peeters   

PR  

PR, of public relations, zorgt voor het contact/goede relaties tussen SocA en de buitenwereld. 
Het maken van banners en foto’s, het promoten van evenementen, het onderhouden van onze 
Instagram, .. vormen hier onderdeel van.  

Huidige verantwoordelijke PR: Noa Van Der Velden   

Web  

Onze webverantwoordelijke zorgt ervoor dat je alle nodige informatie over het reilen en 
zeilen binnen SocA ook kunt terugvinden op onze website. Verder houdt hij of zij zich ook 
bezig met het onderhouden, maken en updaten van onze site.  

Huidige Team Web: Jade Eijckmans & Lotte Fransens  

Onderwijs  

De verantwoordelijke van onderwijs onderhoudt het contact met de studentenraad. Op deze 
manier kan er een goede samenwerking zijn tussen onze kring en de CSR.  

Huidige verantwoordelijke Onderwijs: Hanne Desutter   

Medewerker  

Een medewerker is iemand die overal een beetje helpt. Wanneer er handen te kort komen, 
zullen zij een extra handje helpen. Hiernaast zorgen zij ook voor de lekkere 
verkoopmomenten op school.  

Huidige medewerkers: Emmely Gijbels & Annika Steensels  
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Peter of meter 

Ben je een eerstejaarsstudent en weet je niet zo goed hoe je aan het studentenleven moet 
beginnen? Of ben je een eerstejaarsstudent die gewoon graag iemand heeft om op terug te 
vallen en een maatje wil waar je samen gezellig mee kan gaan drinken? Dan ben je aan het 
juiste adres. Alle eerstejaars krijgen de kans om zich op te geven voor een meter of peter. Je 
krijgt dan een ouderejaars toegewezen die je tips kan geven over het studentenleven, 
samenvattingen kan fixen en waar je samen mee kan feesten. Ook zullen er peter en meter 
activiteiten plaatsvinden die het bonden een beetje gemakkelijker maken. Kortom een maatje 
voor het studentenleven. Heb je interesse? Check dan onze facebookpagina, hier komt nog 
een inschrijvingslink in en dan zorgen wij een leuke meter of peter voor jou ;)  
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Ci ca cantussen, jalalalala  

In een normaal academiejaar hebben de studenten de kans om zich te laten dopen bij SocA. 
Maar 2020 is jammer genoeg geen normaal jaar. De doop kunnen we niet door laten gaan en 
de cantus die hierop volgt ook niet. Als de regels het toelaten dan halen we alle verloren 
cantussen zeker nog in, daarom vind je hieronder al de regels die gelden tijdens een cantus. 
Studeer ze nu al goed in en we hopen er een knaller van een cantus van te maken zodra het 
weer kan ;)  

 

 Breng je eigen beker mee. 

 Met volle borst en veel enthousiasme meezingen, maar wel op de maat he mannekes. 

 Een leuk tekstje schrijven in de codex van je buur.  

 Het Io Vivat, Gaudeamus Igitur en SocAlied vanbuiten kennen.  

 Een SocA-sticker op de achterkant van je codex plakken.  

 Elkaar met mate toedrinken uit vriendschap   

 Na een liedje direct je codex dichtdoen.  

 

 Geen gsm’s! 

 Klappen (wel met knokels op tafel kloppen). 

 Het eerste deel zo hard gaan, dat je het laatste deel niet meer kan meedoen.  

 Praten tijdens het stille moment.  

 Op de blauwe pagina’s schrijven in jouw codex.  

 De hele tijd op tafel kloppen.  

 Als schacht iemand van het praesidium toedrinken. 
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Feestweek 

Jaja je leest het goed. Van de eerste week maken we al direct een groot feest. Kom zeker eens 
naar een van onze coronaproof activiteiten. Hieronder kan je een overzichtje zien van de 
activiteiten, op onze facebookpagina vind je hier meer info over.  

 

Zondagavond 20/09: eejten en deejten  

 

Maandag 21/09: kennismakingstocht  

Ken je Leuven nog niet zo goed of ben je het binnenzitten beu? Niet getreurd! SocA 
organiseert dit jaar een supertoffe verkenningstocht door Leuven. We leiden je aan de hand 
van de app "actionbound" naar de favoriete plekjes van de Leuvense student. De activiteit 
begint rond 20:00 hopelijk zien we je dan? 

 

Dinsdag 22/09: stadsspel  

Awoooeeeeee! De weerwolven van Leuven zijn wakker geworden. De vraag is natuurlijk: "wie 
zijn die weerwolven?". Ontdek het zelf tijdens ons mega leuk stadsspel! We spreken af op de 
oude markt om 20 uur. Tot dan! 

 

Woensdag 23/09: quiz  

1982, Hendrik de 14de, alleen als hij zat is en Noord-Korea. Zijn dit antwoorden op onze 
quizvragen of gewoon lariekoek? Ontdek het zelf tijdens onze geweldige quiz in 't Adje. We 
beginnen om 18:30! inschrijven verplicht! (check de facebookpagina)  

 

Iedere woensdagavond organiseren wij super leuke facavonden. Dit zijn kei leuke feestjes dus 
kom daar zeker ook eens een kijkje nemen en wie weet word je getrakteerd op een lekker 
pintje ;)   
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Activiteiten van september tot december 

Elke woensdag Fac in ’t Archief  

21/09 Gratis koffie en cake op school 

30/09 Peter-en meteractiviteit 

28/10 Peter-en meteractiviteit 

19/11 Verrassingsactiviteit   

02/12 Peter-en meteractiviteit 

 

 

Truienverkoop 

Hebt ge altijd al een kei vette, mega coole trui willen hebben? Awel wij bieden da toch nie aan 
zeker? Deze truien zitten zo comfortabel da ge ze nie meer uit wilt trekken. Ze zijn zo zacht 
da ge precies met een schaap rondom u rondloopt. Ze zijn zo mooi da ge er een modeshow 
mee zou winnen. Geen enkele reden dus om geen van deze truien te kopen. Dit jaar zijn het 
zandkleurige truien, jaja lekker speciaal zoals we allemaal zijn ;) Er volgt meer informatie 
over hoe je een van deze leuke truien kan bestellen dus houd zeker onze facebookpagina in de 
gaten.  
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Schrijven maar   

Ben je de belangrijkste regels van het Nederlands alweer vergeten door die 3 maanden 
vakantie? Hier staat dan een kleine opfrissing.  

 

Kattenafspraak 

Hier nemen we even het voorbeeldje van bier tappen: 

  Als je een korte klinker in een woord hebt zoals hier de korte a, dan moet de medeklinker 
na de korte klinker dubbel geschreven worden zoals hier de dubbele p. Als je geen dubbele p 
schrijft krijg je taapen, zo kom je nooit aan je pintje als de barman een pintje taapt.  

(ja zelfs Limburgers gebruiken deze regel) 

Apenafspraak 

Hier nemen we het voorbeeld van op je examens slagen: 

 Als je een lange klinker hebt, hier de lange aa, dan komt er na deze lange klinker één 
medeklinker zoals hier de g. Als je dit niet doet en deze medeklinker dubbel schrijft dan krijg 
je slaggen, en zo geraak je nooit afgestudeerd ;)  

DT !!!!! 

De befaamde dt regel, we pakken hier als voorbeeld dat hij snel zat wordt: 

 DE gouden tip zoals die kleine blauwe wezentjes altijd zeggen: smurfen. Vervang je 
werkwoord in de zin door het werkwoord smurfen en vervoeg het. Hier wordt dat: hij smurft 
snel zat  er moet dus een t achter het werkwoord staan.  

Als en dan 

Voor de mensen die dit nog steeds fout doen: 

 Als gebruikt je als je een vergelijking maakt tussen 2 gelijkaardige dingen: Hij is zo zat als 
een schup. (hetzelfde, gelijk, evenveel,…)  

 Dan gebruik je als je 2 dingen vergelijkt die niet hetzelfde zijn: Hij is zatter dan zijn vriend. 
(meer, groter, kleiner, beter,…) 
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Studentenraad 

Dit jaar wordt er iets nieuw gei ̈ntroduceerd op onze campus, namelijk de opleidingsraden en 

het studentencentraal! Klinkt dit als chinees voor jou, lees dan maar even verder . De 
opleidingsraad is een raad specifiek voor jouw opleiding waar je naartoe kan gaan om samen 
met anderen van je richting te praten over alles wat beter kan of juist helemaal goed is zoals 
het is. Op die manier kunnen jullie samen met onze lectoren van SRW of SW een topper van 
een richting maken die blijft streven naar vooruitgang! Het studentencentraal heeft dan weer 
te maken met de campusgerelateerde zaken. Heb je iets te zeggen over de catering, de look 
van de campus, lokalen ... of wil je gewoon graag eens komen luisteren, dan ben je zeker 
welkom! Elke eerste dinsdag van de maand komen wij samen met het hoofd van onze campus 

om te bespreken wat er op de lever van de studenten ligt. Als je e ́e ́n keer komt, ben je ook 
zeker niet verplicht om te blijven komen. Je komt gewoon meedoen wanneer je zin hebt. 
Houd dus zeker intranet en de schermen op de campus in de gaten voor meer informatie. Be 
the change you want to see! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige tips 

De UCLL-app  

Deze app is echt super handig! Je kan er je lessenrooster zien, ook recente wijzigingen, zodat 
je zeker nooit aan het foute lokaal staat. Ook kan je er je studentenkaart mee opladen, zie je 
het laatste nieuws van de UCLL en zijn er shortcuts naar je studentenmail, KULoket en nog 
veel meer.  

Vélo  

Leuven is geen gigantisch grote stad en je kan er heel veel te voet doen, maar ben je iemand 
die liever overal met de fiets heen gaat dan is Vélo zeker iets waar je eens naar moet kijken. 
Hier kan je aan een goedkoop tarief een fiets huren. Voor een UCLL-student kan dit al aan 
€25 per jaar. Vélo kan je terugvinden op Hollestraat 1, vlakbij de bushalte Ijzerenmolenstraat.  
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Hoe op onze campus geraken?  

De Sociale School is niet de meest bereikbare campus. Heb je geen zin om elke dag die Mount 
Everest te beklimmen met de fiets, pak dan gewoon lekker de bus (respect aan de mensen die 
dit wel met de fiets doen). Bus 315 is de snelste om op de campus te geraken aangezien deze 
niet langs Gasthuisberg passeert. Als je aan halte “Heverlee Sociale Hogeschool” wilt 
afstappen, kan je buiten de 315 ook nog de 316, 317 en 318. Je kan ook altijd afstappen aan 
halte “Gasthuisberg”, daar stopt bijna elke bus die door Leuven rijdt en ook de ringbussen (de 
600 en 601) stoppen hier.  

Het studentenrestaurant aka “De Warme Refter”  

In het studentenrestaurant van onze school kan je elke middag lekkers verkrijgen aan 
schappelijke prijzen. Broodjes, worstenbroodjes, groentjes voor een slaatje, warme 
maaltijden, … Je kan hier enkel betalen met je studentenkaart of met je bankkaart. Tip: betaal 
je met je studentenkaart, dit is goedkoper!  

Hoe in de 8u30-lessen geraken?  

Als je het moeilijk vindt om vroeg op te staan hebben we hier een vies goeie tip voor jou. Door 
je gsm in een glas te zetten wordt het geluid versterkt, waardoor de kans groter is dat je niet 
door je wekker slaapt.  

Concentratietips 

 Je gsm tijdens de les op stil zetten of in je tas steken  

 Vul een drinkbus met water voor tijdens de les.  

 Studeer met je schoenen aan. Je brein denkt dan dat je nog ergens naartoe moet dus 
blijft goed wakker.  

 Voldoende frisse lucht!  

Goedkope eetplaatsjes in Leuven  

 De Werf (Hogeschoolplein 5)  

 Alma Studentenrestaurant (Tiensestraat 115, Edward Van Evenstraat 2)  

 De Komeet (Oude Markt 54, naast de Domino’s)  

 De Notre Dame (Grote Markt 11) 

 Om eentje te drinken ben je altijd welkom in ’t Archief, zeker op woensdagavond! 
(Zeelstraat 1, zijstraat Oude Markt) 
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Laat jullie brein maar eens werken 

    1 e           2 s o c a       

      x           l             

3 t o m a s z       a             

      m           g             

    4 h e v 5 e r l e e             

      n   e       n             

      s   n                     

        6 m e n 7 s e n   8 w         

          n   c       o         

          9 t a r c h i e f       

          w   i       n         

      10 m   i   p     11 s s h   12 u   

  13 g r o e n   t       d     n   

      e   t   o     14 m a f f i a 

          i   r       g     e   

          g                 k   

Horizontaal 

1. 2. de leukste studentenvereniging 

2. 3. onze praeses 

3. 4. hier ligt onze school 

4. 6. waar we allemaal voor willen werken 

5. 9. onze facbar 

6. 11. onze campus 

7. 13. een van de kleuren van SocA 

8. 14. het thema van het eerstejaarsweekend 
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