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Dag allerliefste criminoloogjes,
Het 2e semester zit er bijna volledig op. Het is ondertussen de 12e en
laatste officiële lesweek van het semester. Enkel die vervelende
examenperiode moet nog worden doorstaan alvorens het schooljaar
2015-2016 er volledig op zit. Daarna wacht hopelijk een
zomervakantie met even mooi weer als dat we de laatste dagen
hebben mogen opsnuiven. Met het einde van het schooljaar in zicht
is ook de fakkel doorgegeven aan een nieuw praesidium. Zij zullen
vanaf nu en voor de rest van het volgende schooljaar verscheidene
boekenverkopen, cultuuractiviteiten, feestjes en sportwedstrijden
organiseren. Ook de schavotjes zullen volgend jaar door 2
gloednieuwe scriptorpraesessen worden verzorgd.
Ik wil jullie in de eerste plaats enorm veel succes wensen met jullie
examens! Daarnaast wil ik ook even salut zeggen en jullie veel plezier
toewensen met het nieuwe praesidium.
Jullie scriptor,
Liselot
GRATIS VAT
Dinsdag 10 mei wordt het semester afgesloten met een gratis vat in
de Amber. De Amber is het clubcafé van Lombrosiana waar iedere
dinsdagavond een gezellige clubavond doorgaat. Iedereen is welkom
vanaf 21 uur.
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PRAESIDIUM LOMBROSIANA 2016-2017
Woensdag 3 mei vond de ontgroening van Lombrosiana plaats.
Tijdens de cantus van diezelfde avond vond ook de lintoverdracht
plaats. Sindsdien is het nieuwe praesidium van Lombrosiana bekend.
Sommigen onder hen hebben er reeds een jaar in het praesidium op
zitten en hebben dus al wat ervaring. De overigen zijn kersverse
commilitonen die vol goesting aan hun eerste jaar in het praesidium
beginnen. Deze groep van 20 enthousiaste mannen en vrouwen staat
volledig paraat om van volgend academiejaar minstens een even
spetterend topjaar te maken als het afgelopen jaar was.
Ann-Sophie Verledens en Shana Lannoo zijn de nieuwe praeses en
vice praeses van Lombrosiana. Zij nemen de fakkel over van Jackie
Ceulenaere en Lynn Dobbelaer. De rest van hun praesidium ziet er als
volgt uit:
Penning: Graziana Dewuyse en Axelle Rens
Secretaris: Miguel Lammens
Schachtentemmer: Cindy Glorieux
Cantor: Lynn Dobbelaere
Zedenmeester: Miguel Lammens en Bo De Clerq
Feestpraeses: Lien Janssens en Sofie Dewaele
Cultuurpraeses: Chayenne Van de Velde en Elizabeth Vandierendonck
Sportpraeses: Jolien Van Acker en Tom De Waele
Cursuspraeses: Axelle Rens en Lore Van de Velde
PR: Hanne Vermeersch en Steffi Demeyer
Scriptor: Silke Goessens en Bo De Clercq
Webmeester: Bjorn
Vaste medewerker: Bram Taelman
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