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Dag allerliefste criminoloogjes,
Het 2e semester is ondertussen alweer volop bezig. Hopelijk is het
vorige semester voor iedereen mooi geëindigd! Of dat nu met
mooie resultaten of een mooie week vakantie met veel gefeest was,
maakt niet echt uit e. Nu die examens namelijk ver achter ons
liggen, is er weer tijd om al onze dagen met leuke dingen te vullen.
Lombrosiana heeft ook dit semester een hele hoop actviteiten
voorzien om er een extra memorabel jaar van te maken.
Dus zeer graag tot binnenkort,
jullie scriptor,
Liselot
BOEKENVERKOOP
Zodra de boeken van Biologische Antropologie klaar zijn, zullen onze
cursusverantwoordelijken Shana & Axelle van start gaan met de
boekenverkoop voor de 1e BACH! Dit zal zoals altijd doorgaan in de
kelder van onze faculteit. In de loop van de maand maart zal het
eerste verkoopmoment zijn. De exacte datum dat de boeken klaar
zijn, kan nu jammer genoeg nog niet meegedeeld worden want dit
hangt volledig af van de drukker. Vergeet zeker niet om uw boek al
op voorhand te bestellen! De link is terug te vinden op onze website
www.lombrosiana.be < studie < boekenverkoop.

TIJDVERDRIJF
Deze 16x16 sudoku werkt volgens hetzelfde principe als de bekende
9x9 sudoku. Het verschil zit er hem in dat de letters A-B-C-D-E-F ook
tot de oplossingsmogelijkheden behoren. Net zoals bij de gewone
cijfersudoku, moet iedere letter ook 1x per vakje, 1x per kolom en
1x per rij voorkomen. Daarnaast moeten cijfers 1-2-3-4-5-6-7-8-9
nog steeds 1x per vakje, 1x per kolom en 1x per rij voorkomen.

OPENINGSFUIF TWEEDE SEMESTER
Op donderdag 10 maart gaat onze
openingsfuif Suspicious but delicious
vanaf 22u door in de Twitch. Onze
feestpraesessen Irina & Ann-Sophie
zorgen naar gewoonte voor
overheerlijke cocktails! Voor 10 euro
krijg je er maar liefst 4! De inkom is
gratis. Met andere woorden: alle
ingrediënten voor een geslaagd feestje
zijn er! Noteer deze datum dus maar
goed in jullie agenda.
Tickets voor onze Vooruitfuif Sexual Deviation Night zullen hier ook
te verkrijgen zijn. Voor slechts 6 euro heb je toegang tot het meest
sexy feestje van het jaar!
SPORT
Net zoals vorig semester neemt Lombrosiana opnieuw deel aan
allerlei sporttoernooien. Als je zin hebt om je sportieve kleren aan
te trekken en mee te doen met een rugby – of squashwedstrijd of
bijvoorbeeld de twaalf urenloop, laat het ons dan zeker weten! Dit
kan via een berichtje op facebook naar onze sportpraeses Bram
Meirsman. De specifieke wedstrijden en meer informatie kan je
terugvinden op de facebookpagina Sport Lombro.
Op 21 maart kunnen jullie u al van uw meest sportieve kant laten
zien op de badminton dubbel.

CULTUUR
Op 3 maart organiseert Lombrosiana een politiebezoek. Onze
cultuurverantwoordelijken Shana & Axelle hebben een heel
interessante namiddag kunnen regelen. Op het programma staat
onder andere een woordje van de korpschef, uitleg over de
wijkwerking en de lokale recherche en een bezoekje aan de
verkeersdienst. Door de grote populariteit was deze activiteit dan
ook onmiddellijk volzet. Het belooft een leerrijke en plezante
namiddag te worden!
OPLOSSING TIJDVERDRIJF

