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AAnKOndiging

ReünIe}2011
zateRdag 19 nOveMBeR

Zaterdag 19 november vindt op sociëteit Alcuin weer de
jaarlijkse reünie plaats!
U bent van harte uitgenodigd weer een prachtige dag en
avond mee te maken met uw huis-, club-, dispuuts-, en
verticalegenoten.
Inschrijven kan via de site van de Reünistenvereniging:
www.virgielreunist.nl
Deelnamekosten zijn 35,- per persoon.
Voor leden van de Reünistenvereniging is deelname inbegrepen
in de contributie.
Wilt u uw jaarcommisaris contacten?
Mail naar <jaar>@virgielreunist.nl
(Bijvoorbeeld 1972@virgielreunist.nl)

Komt u met de auto?
Dan kunt U het best parkeren in de
parkeergarages Phoenix of Zuidpoort.
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PrOgramma Reünie
		

13.30

En Passant Bridgedrive

Vanaf
14.00
				
		
		
16.00

Ontvangst jubileumjaren en reünisten/oud-leden van de jaren
1951 en eerder (partners van harte welkom)

Vanaf
17.00
		
		
17.00
		
		
19.00
		
		
20.30
		
		
21.00
		
				

Ontvangst Reünisten/oudleden (partners van harte welkom)
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Jaarvergadering Reünistenvereniging (alleen leden RV)

Borrel, sociëteitsrondleidingen
Koud buffet
Jaarliederen zingen
Koffie, digestief
Sociëteitsavond

AankOndiging
Bridgedrive voor Oud-Virgilianen
Op de middag van de reünie organiseert En Passant een bridgedrive voor oud-Virgilianen.
En Passant beleeft dit jaar zijn 13e lustrum, een mooie aanleiding om de kaarten uit het stof te
halen en oude tijden te doen herleven.
Heeft u al jaren niet meer gespeeld? Geen probleem, het gaat om de gezelligheid.
Speelt u nog iedere week? Dan moet u natuurlijk zeker komen.
‘s Avonds naar de reünie en voorafgaand kaarten, makkelijker kunnen we het niet maken.
Wanneer: zaterdag 19 november 2011, 13:30u – 17:00u
Aanmelden (en verdere info):
Bij voorkeur per email: rogiervanaken alice.nl (of bel 015-2133558), voor 11 november.
Vermeld a.u.b. met wie u speelt en zo mogelijk ook zijn/haar email.
Het aantal plaatsen is niet onbeperkt; mocht de belangstelling oe verwachtingen overtreffen, dan
gaat toekenning op volgorde van aanmelding. U krijgt in ieder geval een reactie op uw aanmelding.
Alle oud-Virgilianen zijn welkom, ongeacht of u in het verleden wel of niet bij En Passant gespeeld
heeft.
Met En Passantiaanse groet,
Rogier van Aken
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Van de OLC
Roeland Nijman - Voorzitter Oud-leden Commissie 2010-1011
Waarde reünist,
Waarde Jubilerend oud-Virgiliaan,
Ik wil u graag vertellen waar wij als Oud-leden
Commissie ons de afgelopen maanden allemaal
mee bezig hebben gehouden en wat de voortgang
is van de verschillende projecten die we dit jaar
hebben opgepakt.
Als voornaamste speerpunt hebben we dit jaar
het onderhouden van het contact met álle oudleden. Om dit te bewerkstelligen hebben we een
extra activiteit bedacht, namelijk de ‘Avond van
de Onderverenigingen van Weleer’. Deze vond
plaats op 21 mei. Het is een zeer gezellige avond
geweest die enkele Virgilianen gemotiveerd
heeft een doorstart te maken met sommige oud
onderverenigingen. Een uitgebreider verslag vindt
U verderop in deze Carmina.
Ook zijn we begonnen met het uitwerken van
de mogelijkheden voor een huisvestingsplan en
de opzet van een toekomstige stage bank voor
Virgilianen. De voornaamste stappen die we
hierin genomen hebben zijn op het gebied van
de aanpak. Zo is het plan ontstaan om via social

Jaarcommissarissendiner 2011
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media, bijvoorbeeld LinkedIn, contact te leggen
met oud-Virgilianen die een stage aan willen
bieden voor huidige Virgilianen. Het contacteren
van oud-leden via LinkedIn heeft zich bij het
organiseren van de “Avond van Onderverenigingen
van Weleer” al bewezen.
Verder zijn we natuurlijk ook alweer begonnen
met de voorbereidingen voor de reünie op 19
november. Zo heeft vrijdag 30 september het
jaarcommissarissendiner al plaats gevonden, een
zeer geslaagde avond. Zie ook de foto’s onderaan
deze pagina.
Bij deze willen we u nogmaals uitnodigen om
samen met uw jaargenoten, clubgenoten,
commissiegenoten, medereünisten, oud-leden en
de huidige Virgilianen het glas te komen heffen
op de Reünie van zaterdag 19 november 2011 op
sociëteit Alcuin. Schrijft U zich nu vast in op
www.virgielreunist.nl!
Wij hopen u allen te mogen ontvangen de 19e!
Namens de Oud-Leden Commissie,
Roeland Nijman
olc@virgielreunist.nl

Vanuit het tORentje
Milan Baars - Voorzitter Dagelijks Bestuur
Waarde reünisten, waarde Virgilianen,
Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Op het
moment van schrijven beginnen wij aan onze
eerste volledige week als bestuur van het 114e
verenigingsjaar.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd
zowel op de vereniging als de sociëteit. De
commissiegang is volledig verbouwd, zoals
u in vorige Carmina heeft kunnen lezen, en
is nu beter afgestemd op de behoeftes van
de commissies. Met een grote flex-plek en
specifieke vergaderruimtes is er een groter
aanbod voor alle commissies.
Dit aanbod voor de commissies is ook nodig
want het gaat op dit moment heel goed met
de vereniging. Ondanks de druk vanuit de
politiek op onze vereniging blijft de inzet van
de Virgilianen voor Virgiel en Alcuin hoog.
Commissies worden redelijk makkelijk gevuld
en tonen ook veel inzet.
Ook de afgelopen ontvangstweek is heel
goed gegaan, zoals u verderop kunt lezen.
Na een mooie week van activiteiten in Delft
en op Virgiel hebben we het mooie aantal van
287 nieuwe Virgilianen mogen inaugureren.
Vanuit de leden en het personeel zijn er goede
geluiden over het nieuwe jaar, dus laten we
hopen dat ze dat dit jaar voortzetten.
Dat dit allemaal nog niet onder druk staat door
bezuinigingen vanuit Den Haag, betekent niet
dat wij niet kritisch naar onszelf moeten kijken.
De manier van studeren gaat veranderen en
dat betekent ook dat wij moeten kijken naar
hoe we onze vereniging in gaan richten.

dat er enorm veel verbeterd en verbouwd is,
zijn er ook wat dingen die oud beginnen te
worden aan het pand. Aan ons de mooie taak
weggelegd dit jaar om het pand klaar te maken
voor de komende jaren.
Ook staat het lustrum weer voor de deur.
Volgend jaar zal de vereniging haar 115e
verjaardag vieren. Dit jaar zullen de eerste
voorbereidingen al beginnen.
Een druk jaar dus voor zowel de vereniging als
de sociëteit. Maar er zijn meer dingen naast
deze twee zaken. U bent als reünist ook een
belangrijk onderdeel van onze vereniging. Dit
jaar zal er dan ook voldoende aandacht van
het bestuur naar de reünisten gaan. U bent
dan ook van harte welkom op de sociëteit om
met ons een biertje te kunnen drinken en we
kijken uit naar uw verhalen.
Tevens staat de jaarlijkse reünie weer voor
de deur en wij kijken er bijzonder naar uit om
u dan te mogen ontvangen. Onder het genot
van een Bavaria biertje aan de bar hoor ik ook
graag uw mening over de reünisten binnen
Virgiel, en eventuele op- en aanmerkingen
daarin. Wellicht kunnen er daarna een paar
pasjes gedanst worden onder het genot van
onze Virgiliaanse muziek!
Met vriendelijke Virgiliaanse groet,
Milan Baars
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
vz@virgiel.nl

Verder zal er dit jaar veel aandacht uitgaan
naar de sociëteit. Deze is ondertussen al meer
dan 60 jaar in gebruik door Virgiel en naast
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Zicht OP de TOren
Nick Peters - Voorzitter Reünistenvereniging
De Alcuin-toren is sinds de derde restauratiefase
begin jaren ’60 zichtbaar vanaf veel punten in de
stad. Door de bouw van de Delftse spoortunnel is
de toren nu te zien vanaf nog meer locaties, zoals
op onderstaande foto. Dat duurt overigens niet
zo lang meer. Als de ondergrondse bouw klaar
is, verrijst in de zichtlijn van deze foto het nieuwe
station annex stadskantoor.
Ook het gloeilampje in de toren heeft een
moderniseringsslag ondergaan. Tegenwoordig
staat de toren bij avond en nacht in floodlight,
overigens net zoals de gehele gevel van de
sociëteit. Maar of het mos van het torenlicht nog
steeds wordt gehandhaafd …

van harte welkom. In het bijzonder nodigen we
ook de jubeljaren 1952 (60ste), 1962 (50ste),
1972 (40ste), 1987 (25ste) en 1997 (15e) uit.
De jaarcommissarissen van deze jubeljaren
organiseren meestal voorafgaand nog extra
activiteiten voor hun eigen jaar.
We hebben gemerkt dat het voor ons steeds
moeilijker wordt om de opkomst bij de reünie
goed te kunnen plannen. Daarom vragen we u
om uw deelname vooraf te registreren via onze
website www.virgielreunist.nl. Deelname aan
reünie is inbegrepen in het lidmaatschap van de
Reünistenvereniging; oud-Virgilianen en partners
betalen bij voorinschrijving 35,- per persoon.

Afgelopen mei hebben we voor de eerste keer de
“Avond van de Onderverenigingen van Weleer”
georganiseerd; een informele reüniebijeenkomst
van ter ziele gegane onderverenigingen.
We mogen spreken van een groot succes, getuige
bijvoorbeeld de grote opkomst van oud-Alexo.
Op deze avond kwamen enthousiaste Virgilianen
ook in contact met oud-Oktopoes, hetgeen er
kortgeleden toe heeft geleid dat Oktopoes opnieuw
is opgericht. Elders in deze Carmina leest u het
verslag van deze avond, die komend jaar zeker
een vervolg krijgt.

Wij wensen u veel leesplezier met deze Carmina
en graag tot ziens bij de Reünie 2011.

In deze Carmina leest u ook over Student&Huis,
een initiatief van Virgilianen om het aantal
Virgielhuizen te vergoten. Sinds de laatste Carmina
zijn mooie, positieve ontwikkelingen te melden.
Nieuw in deze Carmina is een bijdrage van de
voorzitter van de Sint Barbara Sichting (SBS),
de eigenaar van Barbaraklooster. De SBS
staat de komende jaren voor grote uitdagingen
met betrekking tot de onderhoudssituatie van
het gebouw. Grote delen van het gebouw zijn
ouder dan 50 jaar, waardoor bijvoorbeeld in de
muren ingemetselde CV-leidingen nu “op” zijn en
vervangen moeten worden. Dit betekent enorme en
kostbare maatregelen.
De reünie van 2011 wordt gehouden op
zaterdag 19 november 2011. Alle reünisten
en oud-Virgilianen zijn met of zonder partner
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Met Virgiliaanse groet en namens het bestuur,
Nick Peters
voorzitter
voorzitter@virgielreunist.nl

JubelJaar 1952
Gérard van Eyk

Haal op de oude vanen, van vreugde feest en vuur ...
Inderdaad, 1952 wordt zestigstejaars. Kon je je
dat voorstellen? ‘Toen’ bedoel ik?
En dat we nu de ‘tachtig’ naderen? Sommigen
zijn er al overheen.
Nou en? Daar is toch niks mis mee?
Hans van Lonkhuijzen heeft het helemaal
nageplozen en veel achterstallige
verhuisberichten verwerkt. De lijst is nu
compleet. Alleen van Louis Simonis, Frits
Koster en Jurriaan Ottow heeft hij niet de
meest recente wederwaardigheden. Wie daar
weet van heeft, moet dat maar snel aan Hans
doorgeven.
[hwa.vanlonkhuijzen@worldonline.nl]
Als Hans het allemaal rond heeft, zal hij
iedereen rechtstreeks berichten over de details
van de dag. Hij piekert bijvoorbeeld nog over
een excursie naar de allernieuwste ‘doorbraak’
van Delft met de Hoge Snelheidslijn. Dat kun je
dan mooi vergelijken met de ‘doorbraak’ die in
onze jaren werd ‘besproken’ en afgewimpeld.
Als je een ander ‘goed idee’ hebt, laat het dan
weten.

Het programma zal hoe-dan-ook veel
gelegenheid bieden om in wisselende situaties
bij te praten. Aan borreltafel of tijdens de
wandelexcursie. Daarvoor dient sowieso iedere
reünie.
Of, zoals Theo Smulders het zo helder aan
Hans liet weten: “Ik kom alleen om te
ouwehoeren.”
Schrijf dus alvast in je agenda:
19 november 2011 :
Reünie ‘ons jaar’ op Alcuin
Serge Reggiani, zong het wat poëtischer:
Pour faire le compte de ses guerres,
des petites joies, des grands amours
Et c’est tout.
Tot ziens. 19 november!! Delft. Alcuin.
Gérard van Eyk

Cessenon sur Orb, 30 Augustus 2011
1952@virgielreunist.nl
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Jubeljaar 1962
Frans van Noesel en Jan van de Water

Virgilianen van het jaar 1962, gegroet !!!
Dit jaar is het 49 jaar geleden dat we onze
studie aan de TH in Delft begonnen. Met de
“Virgielbonus” erbij betekent dit dat we dit jaar
VIJFTIGSTEjaars worden, een moment om
echt even bij stil te staan.
Omdat de meesten onder ons de
gepensioneerde status bereikt hebben, is er
bijna geen goede reden te bedenken om de
komende Virgiel reünisten/oud-leden reünie
op zaterdag 19 november 2011 op Alcuin
over te slaan. Vandaar deze oproep van uw
jaarcommissarissen om in grote getale de
komende reünie te bezoeken. Blokkeer de 19
november in de agenda.
Om aan de viering van ons 50stejaars zijn,
een jubeljaar, meer glans te geven, is er een
uitgebreider programma voor ons jaar. Vanaf
14.00 uur koffie met gebak in een voor ons
gereserveerde ruimte.
Voor belangstellenden is er een rondleiding
mogelijk door de sociëteit, die sinds onze
studietijd een behoorlijke metamorfose heeft
ondergaan.
Aansluitend een borrel in dezelfde ruimte, dus
kom naar Alcuin en ontmoet je jaargenoten
van weleer, haal anekdotes naar voren, praat
je ‘vriendjes’ van toen bij over het wel en wee
van nu, hoor hoe het met Virgiel anno 2011
gaat en aanschouw de bouwput Delft waar het
spoor ‘ondergronds’ gaat.
Het traditionele koude buffet gebruiken we als
jubileumjaar in een aparte ruimte, vanwaar we
op tijd worden ‘opgehaald’ om in de eetzaal
ons roemruchte jaarlied ten gehore te brengen.
De dag wordt op gepaste wijze afgesloten in
de sociëteitszaal met een koffie-cognac.
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Dus 62-ers, komt allen dit jaar naar de oudledenreünie op Alcuin.
Dit jaar, 19 november, moet voor ons jaar een
bijzondere reünie worden, een weerzien met
jouw jaargenoten van weleer
Ben je in het bezit van post- of email-adressen
die mogelijk niet bekend zijn bij de
Oud-ledencommissie, maak ze dan op de
reünie attent.
Laten we er als Virgiel-jaar 1962 een leuke
happening van maken en met elkaar het glas
heffen op een gezonde toekomst: “Opdat wij
vrienden blijven, zolang Virgiel bestaat”.
Met Virgiliaanse groet,
Goedemorgen!
Jaarcommissarissen 1962
- Frans van Noesel - Jan van de Water 1962@virgielreunist.nl

Jubeljaar 1972
Nick Peters en Marina Moons

Was er licht in de duistere jaren ’70?
Was er licht in de duistere jaren ’70?
Als je met een Virgiliaan van nu praat over de jaren ’70,
dan is het rotsvaste beeld dat dit de duistere jaren van
de vereniging zijn. Maar was het wel zo donker als dat
nu wordt gedacht? Het was in ieder geval wel anders …
1972 was het jaar van de eerste OWEE, die toen
nog VAST-week heette. Dat betekende zoiets als
“Voorlichting Aspirant Studenten TH”. De eerste keer
dat de studentenverenigingen een open huis hielden om
nieuwe leden te werven.

De KMT van 1972, er waren meer dan 120 aankomend
eerstejaars. Het gebruik van het woord “feut” en andere
‘denigrerende’ aanduidingen van nuldejaars was
verboden. Afknijpen mocht niet, zooiavonden bestonden
niet en ga zo maar door. De KMT duurde toen twee
weken voorafgaand aan het begin van de colleges. De
eerste week was het kamp in Schoorl, de tweede week
op de sociëteit.
Maar in die periode kon de vereniging de leden niet
goed binden. Het aantal ’72-ers daalt in vijf jaar tot 53.
Etenstijd was ook hét moment om anderen te
ontmoeten: er was nog geen mobiele telefonie, een
aanzienlijk aantal had helemaal geen telefoon, e-mail
bestond niet. Etenstijd was ook het moment van de
onderverenigingsborrels en van de Mensa-maaltijden.
Die maaltijden moesten ervoor zorgen dat de
gemiddelde student niet aan slechte eetgewoonten ten
onder zou gaan. Van ‘zelf koken’ hadden veel Virgilianen
nog nooit gehoord, fast food bestond niet.
In de jaren ’70 was Virgiel bijna failliet, niet alleen
financieel maar ook was er een gebrek aan
verenigingsactiviteiten. Het was een paar jaar erop-oferonder, maar daar waar niets is, is alles nieuw. En waar
geen geld is, moet je creatief zijn. En toen kwam er weer
licht in de duisternis, veel licht. Wij van 1972 waren erbij!
Ongetwijfeld is alles nu in de herinnering van ons 40ste
Virgieljaar mooier dan toen we het echt meemaakten,
maar ja, wie zal onze herinnering verbeteren ;)
Laten we op de komende reünie deze mooie
herinneringen ophalen en vertellen.

Het was de tijd van de radicalere studentenvakbond
VSSD en de AAG’s (de afdelingsactiegroepen met een
duidelijk links politieke overtuiging). Het was de tijd van
de eerste democratiseringsslag van het universitair
onderwijs waarbij studenten meebeslisten over alles
waarover maar een beslissing moest worden genomen..
En de verenigingen … die zaten in hun bastion
met weinig feeling met deze buitenwereld. Hoe te
overleven…? Dat was het dilemma en dat kostte Virgiel
in die periode veel leden en ook bijna de kop.

Marina Moons & Nick Peters
1972@virgielreunist.nl
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Jubeljaar 1987
Emiel van Riel en Bert Groenen
Roep je social network op
’87, dat is een lustrum
ja dat maakt ons krachtig
…
Vijfentwintig jaar geleden togen wij met ruim
300 sjaars naar Virgiel.
OWEE – KMT – jaarclubvorming – jasje, dasje,
brassen – studie.
Sommigen bleven kort, anderen juist
wat langer. De een stortte zich op het
verenigingsleven en het bier van Henk, de
ander deed het rustiger aan en borrelde af en
toe met zijn huis op de toko.
Uiteindelijk zijn we allemaal ons weegs
gegaan, uitgevlogen over Nederland en de rest
van de wereld. Al dan niet gezinnen gesticht,
kinderen gekregen, carrières gemaakt en
gebroken.

We hebben grote moeite alle jaargenoten
– maar ook andere Virgilianen- te traceren.
Gebruik de social media om jaargenoten,
clubgenoten, dispuutsgenoten, huisgenoten,
ondervereningingsleden en alle andere oudVirigilianen op de hoogte te brengen van de
reünie. Hoe meer mensen van eind jaren ’80,
des te groter het feest der herkenning!
Op LinkedIn zijn de groepen Virgiel, Virgiel
1987 en Virgiel reünie 2011 te vinden. Meld je
aan en nodig anderen uit voor deze groepen,
want; zien komen doet komen.
Let op: de groep Virgiel reünie 2011 is nog
geen officiële aanmelding voor de reünie – dat
kan op de site van de Reünistenvereniging
www.virgielreunist.nl.
We hopen jullie te treffen op 19 november.
Met Virgiliaanse groet,

’87, Alcuin zal trillen
want wij zingen machtig
…
Op 19 november 2011 vindt onze
jubileumreünie plaats. Een leuke gelegenheid
herinneringen op te halen over ons feutenshirt
van 25 jaar geleden, of om van elkaar te horen
hoe het ons en andere Virgilianen is vergaan.
Natuurlijk geldt: hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Laat ons dit jubileum aangrijpen om
elkaar in groten getale te treffen op de nog
immer mooiste sociëteit van
Nederland.
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De jaarcommissarissen 1987
Emiel van Riel & Bert Groenen
1987@virgielreunist.nl

Jubeljaar 1997
Angelique Quentin, Ron Klaassen en Coen-Martijn Hofland
In 1997 kwamen we met 350 studenten aan op
Alcuin.
Klaar als Eeuwfeut voor de KMT na een
wervelende OWee.
Gedurende drie weken hebben we elkaar
allemaal goed leren kennen, onder andere
tijdens een gezellig kampeerweekendje in
Spijkenisse waar we volop van de natuur
hebben mogen genieten. Ook alle Virgiel
liedjes zijn ons bijgebracht, waaronder ons
eigen jaarlied. Het enige wat ontbrak was het
kampvuur.…Na het kamp was er nog eens
een feestweek georganiseerd met thema’s als
huisborrel, streekborrel en zooibaan, om ons
te verwelkomen in Delft. Aan het eind van de
KMT was hét jaar 1997, met maar liefst 16
jaarclubs, een feit.
Als volwaardige eerstejaars deden we volop
mee aan het mooiste jaar dat Virgiel gekend
heeft, het Eeuwjaar.

Nu, bijna 15 jaar later, zijn we allemaal druk
met gezin, carrière en onszelf.
Laat dat even allemaal thuis en kom 19
november 2011 vanaf circa 15 uur naar de
toko! (Meer informatie volgt)
Het is tijd om eens met zijn allen terug én
vooruit te blikken, maar vooral weer tijd om
ouderwets pintjes te pakken op de toko!
We hopen jullie in grote getalen te mogen
verwelkomen en zien uit naar een geweldige
reünie!
Met Virgiliaanse groet,
Angelique Quentin
Ron Klaassen
Coen-Martijn Hofland
1997@virgielreunist.nl
Nieuwsgierig waar je jaargenoten allemaal
werken en geïnformeerd blijven over de
reünie?
Meld je aan op de Linkedin groep van 1997:
‘Virgiel 1997’!

Een jaar om nooit te vergeten en dat niet
overtroffen kan worden. Denk terug aan het
eerste Lustrumterrein dat Virgiel gekend heeft,
het Eeuwterrein aan de Rotterdamseweg.
Menig uurtje is daar doorgebracht met klussen
en daarna met twee weken lang de mooiste
feesten.
Ook gingen we met 400 man op Wispo in
Flaine en werd Versailles bezet door papen
tijdens het Eeuwgala.
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Student&Huis Delft is een stichting van Virgiel die ernaar
streeft meer huisvesting te realiseren voor leden van de
K.S.V.S.V.
Ze behartigt twee belangen, het zoeken van huisvesting voor
de leden, maar ook het zo makkelijk mogelijk maken voor
investeerders om een studentenhuis te starten.

Student&Huis Delft
Tom Leeftink - Voorzitter S&HD
Beste reünist,
Het is alweer een half jaar geleden dat u
wat van ons heeft gehoord via dit orgaan. In
die tijd is er veel vooruitgang geboekt door
Student en Huis Delft (S&HD). Terwijl we bij
de laatste update nog aan het vieren waren
dat de panden op de Lange Geer, Brahmslaan
en de Delfgauwseweg nieuwe Virgielhuizen
zijn geworden, hebben we nu weer successen
geboekt. Ik zal deze kort aan u toelichten.
Allereerst is het bestuur van S&HD deels
gewisseld, drie mannen die twee jaar lang heel
veel inzet hebben getoond, zijn vervangen
door drie nieuwe enthousiastelingen. Ook is
de taakverdeling anders geworden, waardoor
alles nog professioneler verloopt. Zo zijn
we bijvoorbeeld de social media ingedoken,
zodat ons nieuws nog sneller de ronde doet.
Duidelijk is wel dat onze voorgangers veel
voorbereidingen hebben getroffen, waar wij nu
de vruchten van plukken.
Michiel de Ruyterweg
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De eerste twee vruchten die wij mochten
plukken waren de twee nieuwe (middel)grote
Virgielhuizen die wij net voor de zomer hebben
gerealiseerd.
De wens die uitgesproken was in het vorige
artikel in dit blad was een meisjeshuis in het
centrum. Wij zijn erg trots om te melden dat
dit ook is gelukt. Als reactie op het vorige
stuk heeft een reünist zich bij ons gemeld
om zijn interesse in dit project kenbaar te
maken. Vanaf dat moment ging het in een
rap tempo. Een paar bezichtigingen later
werd het bod op de Michiel de Ruyterweg,
recht tegenover de nieuwe faculteit van
Bouwkunde, geaccepteerd. Het pand moest
echter nog wel deels worden omgebouwd
om er studentenkamers van te maken. Zo
is de badkamer verplaatst, is de keuken bij
de woonkamer betrokken en zijn op zolder
twee kamers gemaakt. In die tijd hadden we
al 6 enthousiaste meisjes gevonden die daar
graag wilden gaan wonen. Er werd ruimte
over gelaten voor 1 meisje die dan in het

nieuwe collegejaar zou worden ingestemd. Alle
meisjes hebben de contracten ondertekend
die wij voor ze hebben opgesteld, waardoor
het hele project succesvol is afgerond en er nu
sinds het begin van het collegejaar 7 meisjes
uit 5 verschillende jaren wonen.
De tweede doorbraak was het pand op
de Nieuwe Schoolstraat, vlak achter het
station, waar een oud-studentenhuis ons
werd aangeboden door een afgestudeerde
Virgiliaan. Met dezelfde investeerder als
de Michiel de Ruyterweg werd dit pand
gerealiseerd. De aankoop ging zonder
tussenkomst van een makelaar, wat scheelde
in de kosten.

Onze huidige bezigheiden zijn het bezichtigen
van panden met ouders, want nu het nieuwe
collegejaar alweer een maand op gang is,
maar zeker nog niet iedereen een kamer heeft,
zijn we bezig met geïnteresseerde ouders
die een pand willen aantrekken. Dus hopelijk
kunnen we u volgende keer melden dat dit een
succes was. Ten tweede willen we dat nieuwe
Virgielhuizen zich meteen een Virgielhuis
voelen. Daarom zijn we bezig met het opzetten
van een Virgielhuis-starterspakket voor alle
nieuwe Virgielhuizen. Hier moet gedacht
worden aan wat gadgets voor het huis en een
toast van het bestuur bij het huis thuis.

Nieuwe Schoolstraat

Kortom, we zitten niet stil en het liefst willen
we dat ook niet. Wilt u meer informatie over
ons, dan verwijzen we u graag door naar onze
website, www.studentenhuisdelft.nl. Heeft
u eventuele interesse in het doen van een
investering in een pand in Delft, schroom dan
niet contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Tom Leeftink
Voorzitter Student&Huis Delft
Tel. 0681463077
info@studentenhuisdelft.nl
www.studentenhuisdelft.nl

Hier waren geen grote verbouwingen
nodig, waardoor de mannen er meteen in
konden trekken. Ook hier werd gelet op de
gelaagdheid van de studenten; er wonen nu 6
jongens uit 5 verschillende jaren.
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Oud OV-BOrrel
Seth van Roemburg en Floris Vonck
Afgelopen 21 mei vond er op sociëteit Alcuin
een bijzondere activiteit plaats. Voor het eerst
werd de `Avond van Onderverenigingen
van Weleer` georganiseerd door de Oud
Leden Commissie. In het verleden waren
er op Virgiel een groot aantal zeer diverse
onderverenigingen. Echter hebben niet al
deze onderverenigingen de tand des tijds
doorstaan en is er dus voor de oud-leden
van deze ter ziele gegane onderverenigingen
geen basis meer om op terug te vallen.
Onderverenigingen als En Passant
(denksport), Met Stip (honkbal) en Aboe Bekr
(paardrijden) zijn in de loop der tijd verloren
gegaanen hebben geen plek meer op Virgiel.
Speciaal om deze oud-Virgilianen de
gelegenheid te geven elkaar weer te
ontmoeten, werd deze avond georganiseerd
op Virgiel.
Na het doorzoeken van vele Annu’s was het
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tijd om mensen te contacten die vroeger
actief geweest zijn bij de betreffende
ondervereniging. Dit gebeurde voornamelijk
via LinkedIn. Hier werden oud-leden gevonden
die als contactpersoon hebben gediend voor
hun ondervereniging.
Op de zonnige zaterdagmiddag arriveerden
vanaf 4 uur ruim 60 enthousiaste oud-leden
van de verschillende onderverenigingen.

Onder andere Alexo, de volleybalvereniging
was in groten getale aanwezig en na het buffet
werd er zelfs gevolleybald in de sociëteitszaal.
Mannenkoor Balder was ook vertegenwoordigd
op de borrelvloer. Middels verhalen van
vroeger maakten zij huidige Virgilianen
enthousiast voor het opnieuw starten van een
gezelschap binnen het huidige Virgiel dat het
mannenkoor weer nieuw leven in gaat blazen.
Oktopoes, de zeilondervereniging, heeft reeds
een doorstart gemaakt. Verderop in deze
Reünisten Carmina is hier meer over te lezen.
Natuurlijk gaven ook nog enkele andere
onderverenigingen acte de présence,
waaronder Poets, Met Stip en Banzaai.

ook niet de onderverenigingen vergeten die
nog wél bestaan.
Daarom willen we U en al Uw mede-Virgilianen
bij deze alvast uitnodigen voor de ‘Avond van
Ondervereningen van Weleer’ in 2012.
Al met al denken wij dat we terug kunnen
kijken op een zeer geslaagde dag en we
hopen dat we alle aanwezige oud-Virgilianen
volgend jaar weer mogen begroeten op deze
activiteit.

Alle positieve reacties aan het eind van de
avond geven aan dat deze borrel volgend
jaar zeker door zal groeien naar een jaarlijks
terugkerend evenement voor oud-leden en
reünisten.
Misschien zelfs met de huidige
onderverenigingen erbij, we moeten natuurlijk
15

OktOpOes
Alex de Jong
Sinds een paar weken bestaat Oktopoes weer
op de toko! Een zeskoppig bestuur is bezig
om van Oktopoes weer een grote en gezellige
zeilvereniging te maken, toegankelijk voor elke
Virgiliaan. Wij van het bestuur vinden het dan
ook belangrijk dat oud-leden hier kennis van
hebben. Op het moment van schrijven telt ons
gezelschap ruim 220 leden!
Momenteel beginnen we klein, als een gezelschap waar geen contributie aan vast zit. We
plannen dit studiejaar een aantal weekenden
in, de meeste in samenwerking met andere
zeilscholen -verenigingen, waarin we de focus
leggen op zeilen voor alle niveaus en gezelligheid. We krijgen van veel ouderejaars en
externe contacten steun. Er is ook erg veel
enthousiasme onder de Virgilianen; de inschrijfformulieren gaan als warme broodjes
over de toonbank.
Intussen staat onze eerste activiteit ook alweer
op de planning. 8 oktober staat in onze agenda’s omcirkeld als de eerste zeildag. Deze dag
hebben we 10 valkjes gehuurd waarin we met
de Oktopoesleden die zich hiervoor hebben
ingeschreven het water van De Kaag (buiten
Leiden) gaan bevaren. Deze dag wordt natuurlijk afgesloten met Virgiliaanse gezelligheid.
Momenteel hebben zich al veel Oktopoesleden
zich ingeschreven voor deze activiteit.
In verband met de aanstaande winter staan er
na 8 oktober geen zeilactiviteiten meer in onze
agenda totdat deze winter achter de rug is en
de boten weer in het water liggen. We hebben
grootse plannen voor deze tijd.
We zijn nu nog bezig met het opwekken van
enthousiasme onder de leden, waar we in de
laatste weken al ver in geslaagd zijn, waardoor
we ons in de komende jaren kunnen settelen
en kunnen groeien! Onze plannen voor de
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toekomst zijn om weer een grote ondervereniging te worden van Virgiel met een eigen
vloot, en ook activiteiten voor de professionele
zeilers onder ons mogelijk te maken.
Heb jij als oud-lid nog vragen over onze plannen? Of heb je nog goede tips voor ons als
bestuur en onze plannen om van Oktopoes
weer een fenomeen te maken? Of wil je graag
een van onze activiteiten bijwonen? Neem dan
gerust contact met ons op! Wij staan erg open
voor input van oud-Oktopoesleden en belangstellenden. Stuur een e-mail naar oktopoes@
virgiel.nl.
We vinden het een leuke uitdaging om van
Oktopoes weer een erkende ondervereniging
te maken binnen Virgiel. We gaan er dan ook
met volle motivatie tegenaan om dit mogelijk te
maken! Hopelijk tot ziens.
Met immer Virgiliaanse groet,
Alex de Jong
Ruben Kox
Boudewijn Thomas
			
Tomas van der Wende
			
Maurice van Beijnen
			
Bart Wolbert

Adtmiraal (voorzitter)
Commissaris Promo
Quaestor (Penningmeester)
Kwartiermeester (materialen)
Commissaris Scheurbuik (consumabel)
Secretaris

Oktopoesbestuur 2011/2012
“Soppen op het achterdek!”

Nieuw in deze Carmina is een bijdrage van de Peter Wieringa, voorzitter van de Sint Barbara Sichting (SBS), de eigenaar
van Barbaraklooster. De SBS staat de komende jaren voor grote uitdagingen met betrekking tot de onderhoudssituatie van
het gebouw. Grote delen van het gebouw bestaan al 50 jaar of meer, waardoor bijvoorbeeld in de muren ingemetselde CVleidingen nu “op” zijn en vervangen moeten worden. Dit betekent enorme en kostbare maatregelen.
Het Virgiel Bestuur heeft pas net kennis genomen van deze brief maar deelt de zorgen van de SBS. Het Bestuur is nog
bezig met een reactie en eventuele oplossingen voor de gestelde problemen.

Sint Barbara Stichting
Peter Wieringa

Haalt het Barbaraklooster het eeuwfeest!
Haalt het Barbaraklooster het eeuwfeest!
Met deze noodkreet opent SBS-bestuurslid
ir. Michel van Bergen zijn rapport over de toestand
van het klooster. De kernboodschap uit zijn rapport:
Sinds 1998 is voor circa 1,7 miljoen Euro aan
onderhoud uitgevoerd aan OD55/57. In de periode
na 2002 is in toenemende mate budget vrijgemaakt
voor niet direct onderhoud gerelateerd zaken
zoals de brandmeldcentrale, vluchttrappen op de
binnenplaats, sociëteitsvloer, commissiegang. De
kosten voor deze grote projecten zijn circa één
derde deel van bovengenoemd bedrag. Hierdoor
komt het reguliere onderhoud onder druk te staan.

Het is duidelijk dat de gevolgen van het het grote
aantal leden (ca. 1700 leden nu vs 1000 rond
1985) zichtbaar zijn. De SBS zal in de komende
tijd met het Virgiel-bestuur discussie voeren op de
onderwerpen:
1.
2.

3.
Feit is ook dat 60 jaar na de restauratie, de
hoofdonderdelen van het gebouw mankementen
gaan vertonen die grote investeringen zullen
vragen. Onder andere de houten kapconstructies,
goten en zink werk, technische installaties en
riolering, deuren en ramen.
Daarnaast is er sprake van verhoogde slijtage aan
vloeren, wanden, deuren, plafonds etc, die deels
is te wijten aan het zeer intensieve gebruik en de
wijze van daarvan:
•
•

•

Methusalemkamer; Lekkages in de
bestuurskamers daaronder. Oorzaak is
te veel vocht tijdens en na het borrelen.
Sociëteitszaalvloer. Het kost nu moeite
om met een Bankirai vloer (40 mm) 		
10 jaar te halen. Oorzaak is niet te vermijden overmatig gebruik van water 		
voor het schoonmaken.
Frequent aanbrengen van grote
(steiger)constructies in en aan het
gebouw alleen voor feesten en andere
activiteiten. Veel kleinere schades aan
trappen, wanden, vloeren en
deur(kozijn)en, en het telkens verwijderen
van ramen en traphekken.

4.

“Grenzen aan groei”, moet Virgiel blijven
groeien, wat is de meerwaarde van een
hoog ledental?
Het onderhoudsbudget gaat volledig op
aan basic onderhoud. Bijzondere projecten
kunnen dan alleen uit andere middelen
worden bekostigd.
De kreet “de mooiste sociëteit van het land”
wordt niet omgezet in bijbehorend respect
voor het gebouw. Moet de mentaliteit van
de Virgiliaan veranderen?
Kan Virgiel een duidelijk beleid ontwikkelen
voor een ander gebruik van met name
kwetsbare ruimten zoals Hooizolder,
Methusalemkamer, Prestigezaal?

Kortom, ongekende uitdagingen die in de context
van een sterk veranderende studiecultuur als
gevolg van Bindend Studieadvies, Harde Knip en
Boete maatregelen moeten worden belicht en waar
de hulp van reünisten een dankbare steun in de
rug kan zijn.
Peter Wieringa
Voorzitter SBS
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Shirts naar Vraag
Barend A-Tjak
Studenten studeren. Maar studeren is zo
langzamerhand een verzamelnaam geworden,
voor een heleboel dingen ondernemen en
organiseren. En dan het liefst allemaal tegelijk.
Ook het project van Shirts Naar Vraag (S.N.V.)
mogen we als zodanig beschouwen.
Het idee
Tijdens een lunch op een mooie zomerse
middag, vroegen twee studenten van de
master Real Estate & Housing zich af wat er
toch eigenlijk met alle OWEE-shirts gebeurde
na de Delftse introductieweek. Een retorische
vraag, beseften zij al snel. Beide heren, zelf
ook al 5 á 6 OWEE’s oud, wisten maar al
te goed dat deze prachtige shirts, na een
intensieve week in de kast belanden en daar
nog maar zelden uitkomen. Het 2e leven van
een OWEE-shirt bestaat uit niet veel meer
dan onderin een kast liggen, of fungeren als
hardloop – of verfshirt.

Doelstelling
Het doel van Shirts Naar Vraag hebben wij
altijd helder voor ogen gehouden. Shirts
inzamelen met de gedachte iemand anders
daarmee te kunnen helpen. Wij, en met
ons nog vele anderen, vonden dit meer dan
voldoende om alles uit de kasten te halen wat
er in zat.
Samenwerking
Dit ging natuurlijk niet vanzelf. Aan de
afgelopen OWEE (eind Augustus) is een
half jaar vooraf gegaan met het zorgvuldig
plannen en organiseren van dit project. De
grootste aandachtspunten hierbij waren het
transport en de distributie. Dit kon alleen tot
stand komen als wij hulp zouden krijgen van
verschillende organisaties.

Dit moet anders kunnen, dachten Flip
Schellekens en Duco Vollebregt. De
initiatiefnemers van Shirts Naar Vraag zagen
een overschot aan shirts (aanbod), en kenden
tevens de problemen in derdewereldlanden
(vraag). Hierin vonden zij het tweede gedeelte
van het fenomeen ‘Vraag & Aanbod’. Hier is
uiteindelijk de naam van de commissie uit
afgeleid.
Het idee de shirts in te zamelen om ze te
transporteren naar Afrika bleek al snel een
complexe opgave, die zij niet met z’n tweeën
konden volbrengen. Uiteindelijk is er een
commissie samengesteld van acht Delftse
studenten. Dit is een evenwichtige mix
geworden tussen Virgilianen en Corpsleden,
die in een nauwe samenwerking dit project
tot een goede tussenstand hebben gebracht.
Dit is namelijk pas het begin geweest van het
goede doel S.N.V.
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Zodoende hebben wij ten eerste hulp
gevraagd aan de TU Delft en later aan
Humana. De universiteit kon ons helpen bij
de financiering van ons project, Humana
bij de verwezenlijking. De door ons
ingezamelde shirts worden verspreid via het
distributienetwerk van Humana. Dit nam ons
de moeilijkste opgave uit handen, waardoor
we ons optimaal konden concentreren op o.a.
de promotie. Andere belangrijke sponsoren

in de realisatie waren Badhotel Bruin, StuD
Studentenuitzendbureau, K.S.V Sanctus
Virgilius en het Delftsch Studenten Corps.
Daarnaast is Xtend verantwoordelijk geweest
voor de realisatie van het symposium.

Promotie
Aan de hand van verschillende promotieacties
tijdens de OWee hebben we een groot aantal
studenten aangesproken om hen te vertellen
van onze actie. Al snel bleek dat er meer
mensen enthousiast waren voor ons idee
om de oude owee-shirts in te zamelen. Door
middel van flyeren, het ophangen van posters,
het bestickeren van shirts en het organiseren
van een symposium, hebben we aandacht
getrokken om ons doel te verwezenlijken.
Na het promoten van S.N.V. kon het echte
inzamelen van shirts beginnen. Voor de
studenten was het al de gehele OWee
mogelijk om overbodige kleding in te leveren
in grote inleverbakken. Deze waren bij beide
studentenverenigingen geplaatst. Na de OWee
konden ook de nieuwe owee shirts worden
gedoneerd.

Reactie
Natuurlijk zijn er niet alleen positieve reacties.
Gelukkig komen deze reacties vooral voort
uit het niet geheel op de hoogte zijn van de
achterliggende redenen en uitvoering van het
project.
De kleding die ingezameld is wordt niet
zomaar op de markt gedumpt. Het wordt
voor een zeer laag bedrag verkocht aan
lokale kledingwinkels. Hierdoor wordt de
lokale economie en de werkgelegenheid
gestimuleerd. Het zomaar weggeven is een
concept waarvan al jaren geleden is bewezen
dan het niet werkt, daarom doen wij daar niet
aan mee. Alle opbrengsten van deze verkoop
worden gebruikt voor ontwikkelingshulp
projecten in heel Zambia. De textielindustrie
van Zambia is helaas niet in staat om de
inwoners van goedkope kleding te voorzien.
Vandaar dat de kleding die vanuit SNV Delft
naar Zambia gestuurd wordt, erg gewild is.
Op onze website www.snvdelft.nl is deze
informatie ook allemaal terug te vinden.
Toekomst
We zijn zelf erg tevreden met het verloop en
de uitkomst van deze actie, net als Humana,
de TU Delft en onze andere partners. De
doelstelling voor het volgende jaar ligt dan
ook voor de hand: uitbreiding naar andere
studentensteden in Nederland. Op die
manier kan het gehele principe geprojecteerd
worden op een grotere schaal en zullen er
logischerwijs meer shirts naar Afrika kunnen
worden gestuurd.

Het leek ons echter verstandig om ook nog bij
de (grotere) studentenhuizen langs te gaan.
Met een grote huizen-inzamelactie hebben
we tijdens deze dag ons target van 3000
kledingstukken benaderd. Na het inzamelen
zijn de shirts opgeslagen in grote containers
op de campus van de TU Delft. Hier werden de
shirts tevens geteld en kon beoordeeld worden
of ze gewassen moesten worden.
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THeater PrOductie
Corneel van der Pol - Secretaris en commissaris Website 2011
 o nu en dan duikt het woordje ‘Wave’ nog wel
Z
eens op, gewoon bij toeval in de Engelse taal,
wanneer het over de Delftse zwemvereniging
Wave gaat of bij mijn studie, Technische
Natuurkunde.
Voor mij heeft het echter een geheel
andere associatie. Elke keer wanneer dit
woord mijn gehoororgaan bereikt kijk ik in
een grote flits terug op afgelopen jaar op
Virgiel. Al in september 2010 waren wij
als Theaterproductie 2011 bezig met het
uitzoeken van musicals. Eigenlijk viel er over
de keus niet te twisten: het zou The Wave
worden, zoals al gelezen in de vorige Carmina,
een interessant verhaal over beïnvloeding van
de menselijke psyche door groepsdruk en
leiderschap.
Een stuk wat eigenlijk iedereen, theaterliefhebber of niet, als gaaf en interessant
bestempelde.
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Vanaf toen is het in de grote wervelwind der
versnelling gegaan: opeens solliciteerde er
een regisseur, assistent-regisseur, dans- en
zangcoach en dirigent. In december 2010
vonden de audities plaats: een moment
om moeilijke keuzes te maken, maar voor
je het wist was het alweer tijd voor de
eerste repetities en kort daarna: het eerste
repetitieweekend.

Het is prachtig om te zien hoe elk individu
onwennig en klein aan de eerste repetitie
begint en hoe rap men naar elkaar toegroeit.
Misschien zijn het de repetities, misschien zijn
het de borrels achteraf, misschien was het het
repetitieweekend, maar waarschijnlijk was het
de combinatie die voor deze synergie zorgde.

Niet veel later was daar het tweede repetitieweekend en de generale repetitie in Theater
de Veste.

Het is geweldig om deze groep met zo
veel verschillende persoonlijkheden te
aanschouwen die toch zo nauw en krachtig
samenwerken. Misschien is het ook daardoor
dat wij een recordaantal kaartjes hebben
verkocht, boven alle verwachtingen. Dit
allemaal was voor mij een schitterende
ervaring en dit gevoel zal ik altijd op kleine
wijze herbeleven wanneer ik het woordje
‘Wave’ voorbij hoor komen.

Tijdens de opvoering, nadat je vele huisgenoten, clubgenoten, dispuutsgenoten,
studiegenoten, vrienden, familie en kennissen
hebt langs zien lopen bij de ingang realiseer je
je pas dat dit kleine moment alles is waarvoor
je het hele jaar hebt gewerkt. Gedurende de
voorstelling wordt elk detail, elke handeling
van de cast, band, of dansgroep uitvergroot,
omdat je weet dat over elke beweging en elk
gesproken woord is gediscussieerd, en dit
alles zie je op dat moment voorbij komen.
Aan de andere kant ben je zeer content als je
al deze toeschouwers ziet genieten van het
theaterstuk en als ze achteraf jou overladen
met complimenten.
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Dag uit het leven van
Elise de Reus

De wekker gaat vroeg, te vroeg. Gelukkig heb
ik afgesproken met een vriendin om hard te
lopen, hier kan ik niet onderuit. Over
anderhalve maand gaan we meedoen aan de
halve marathon en daar moet voor getraind
worden. Vandaag staat een 10km rondje op
het programma; door de binnenstad, langs de
Delfgauwseweg en dan met een boog om de
Delftse Hout heen.
Thuisgekomen stap ik onder de douche, pak
ik wat ontbijt en stap ik op mijn fiets voor een
college Water Control. Na twee jaar Life
Science & Technology en een full-time jaar in
de centrale studentenraad van de TU Delft doe
ik nu de waterbouw/watermanagement minor
van Civiele Techniek. Het studeren is weer
even wennen, maar met wat oefening is het
doorrekenen van kanalen en irrigatiesystemen
best een leuk werk. In de pauze drink ik koffie
met studiegenootjes en schrijf ik me in voor de
excursie van volgende week, naar de waterzuiveringsinstallatie van Scheveningen.
Na afloop van het college naar huis om te
lunchen met huisgenoten.
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Onderweg word ik gebeld door Michiel, een
van mijn opvolgers van ORAS, de partij waarvoor ik vorig jaar in de studentenraad zat.
Hij vergadert straks voor het eerst met het
projectteam kwaliteitszorg van de TU en heeft
nog een paar korte vragen over lopende zaken.
Met de langstudeerdersregeling en alle
gevolgen die dit heeft, of nog gaat hebben op
het onderwijs van de TU, was het een druk en
uitdagend jaar om ORAS te doen.
Het is leuk om kennis en ervaringen mee te
kunnen geven aan de nieuwe groep en zo
tegelijkertijd betrokken te blijven met wat er
zich aankomend jaar gaat afspelen op de
universiteit. Zo hebben wij ons ingezet voor
uitzonderingen binnen de langstudeerdersregeling voor studentbesturen en klinken hier
nu duidelijk positieve geluiden over vanuit Den
Haag. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt!

Oras Fractie

Het is lekker weer, eenmaal thuisgekomen til ik
met twee huisgenootjes wat stoelen door het
raam om buiten te lunchen. Vanuit ons tuintje
aan de Westvest hebben we goed uitzicht op
de spoorzone. Twee huisgenootjes werken bij
Delft Bouwt en weten de laatste nieuwtjes over
de vorderingen van het project, en hoe lang
onze vensterbanken nog vol liggen met stof...
Samen fietsen we terug naar de TU, ik heb nu
college van het vak Sanitary Engineering.

’s Middags op stap met Paul, een van mijn
bestuursgenoten van Student&Huis Delft. Er
staat in de binnenstad een huis te koop wat
mogelijk geschikt is als studentenhuis.
Met de makelaar hebben we een afspraak
voor een bezichtiging. Terwijl we door het huis
lopen kijken we naar de staat van het huis
en hoeveel studentenkamers er gerealiseerd
zouden kunnen worden; de locatie is ideaal en
er zit zeker potentie in!
Door continu op de hoogte te zijn van wat er in
Delft op de huizenmarkt is, kunnen we
gerichter investeerders die op zoek zijn naar
een goede investering van informatie voorzien.
Omdat ik ’s avonds moet tennissen zit een
biertje er helaas niet in...

Rogier, onze trainer, heeft er zin in vandaag
en zorgt dat we na een uur alle hoeken van de
baan hebben gezien.
In mijn trainingsgroep zitten ook twee clubgenoten en na de training fietsen we met z’n
drieen langs de supermarkt om ingredienten in
te slaan voor een welverdiende groene curry.
En dat biertje wat ik nog tegoed had...

Tenniphil Bestuur

17.30, dat betekent snel tennisschoenen aan,
racket pakken en naar het sportcentrum voor
tennistraining bij Tenniphil.
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Owee 2011
Vera Vorderegger - Commissaris Promo OC 2011
Lieve reünisten,
Net zoals elk jaar was het ook dit jaar aan het eind
van de zomer tijd voor de OWee. Een week waarbij
er meer dan 2000 nieuwe eerstejaars door Delft
wandelen op zoek naar de vereniging die het best
bij hun past. Aan ons als ontvangstcommissie 2011
de taak om deze vers aangekomen eerstejaars te
laten zien dat Virgiel het best bij hun past. Vandaar ook ons toepasselijke thema ‘Virgiel, staat je
goed!’. Want wie je ook bent, wat je ook doet, Virgiel staat je goed! Na 4 maanden fulltime gezeten
te hebben en de LOEI-cie zomer te hebben doorstaan was het tijd voor de pre-OWee, de week
waarin alle leden de OC een handje komen helpen
om de beste OWee ooit neer te zetten. Vol enthousiasme begonnen we aan de week met halverwege
het pre-OWee feest om alle klussers en helpende
handen te bedanken en alvast een goed voorproefje te geven voor de OWee. De sfeer zat er lekker
in en dan te bedenken dat de OWee nog niet eens
was begonnen! Dan op zondag 20 augustus, de
onofficiële opening op de Beestenmarkt.
Met onze eigen band ‘Iets Beters’ kon je geen
betere start van je OWee bedenken. Voor ons
als OC restte er niets anders dan het draaiboek
aflopen en genieten. En dat is ons, de leden en de
nieuwe eerstejaars meer dan gelukt!

Maandag begint zoals altijd de OWee met de
infomarkt. Virgiel stond dit jaar te schitteren in het
groen turquoise met fuchsia. Een 3 meter hoge
steigerstellage werd in alle vroegte door Virgilianen opgebouwd, waarna er de hele dag door
heerlijke hitjes werden gedraaid. Iets later dan de
eerste shift was het tijd voor de onderverenigingen om hun plekje in beslag te nemen en om 12/1
uur kwamen de eerste nullen aanzetten. De hele
dag scheen de zon, waardoor er niet alleen op de
infomarkt vele Virgilianen en nullen te bekennen
waren, maar ook op de toko zelf. De eerste avond
begon te vallen en dat betekent op maandag de
Girls Only en Men Special. Twee shows speciaal
voor vrouwen en mannen alleen. Bij de mannen
was het tijd voor een lapdance en ‘lekkere vrouwen’, bij de vrouwen was het tijd voor een afgewisselde show met ‘heerlijke mannen’ en cultureel
hoogstaande zang en danskunsten. De toon was
gezet en de avond verliep heerlijk.

Dinsdag van de OWee begon helaas niet zo
stralend als de maandag. Het was zelfs een beetje
noodweer en dat terwijl de sport- en cultuurdag
op het punt stond te beginnen. Gelukkig werd het
na een tijdje droog en begon zelfs de zon door
te breken. Op de sport- en cultuurdag konden de
eerstejaars bij de verschillende onderverenigingen een kaartje voor het ‘Rad van Virgiel’ verdienen, door mee te doen aan verschillende sportspelletjes. De hoofdprijs van het rad was een gratis
bungeejump, verder waren er prijzen als echte Virgielkeycords, een Virgielzonnebril, een radio, een
kwartiertje achter de mooiste bar van Nederland bij
Dopie of Tenniphil en nog veel meer. Het Rad van
Virgiel was een groot succes.
Het begin van de avond stond in het teken van
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cultuur, met een debat onder leiding van Lancet.
Het debat ging onder meer over de nieuwe regeling
wat betreft studieschuld voor langstudeerders, wat
natuurlijk juist dit jaar een aandachtspunt voor de
nieuwe eerstejaars was. Daarnaast werd de avond
ook begonnen met een bierproeverij in combinatie
met Café d’Alcuin. De avond vervolgde zich verder
met Kraak & Smaak, Claire & Sheila Hill en vele
Virgiliaanse artiesten. Het was een geweldige
avond waarbij het pand de hele avond vol zat, met
buiten lange rijen voor de poort.
De één na laatste dag van de OWee, de woensdag. Dit wordt altijd gezien als de belangrijkste dag,
een dag waarop de meeste eerstejaars hun keuze
maken of ze lid willen worden en waar. Voor ons
als OC een piekmomentje. We hadden dan ook wat
speciale acts in het avondprogramma verwerkt om
eerstejaars en Virgilianen naar de toko te lokken.
Allereerst was het tijd voor de verenigingendag, die
al om 10 uur ’s ochtends van start ging met helaas
ook vandaag een regenachtige ochtend. Daardoor
werd het pas ’s middags toen de zon ging schijnen
wat drukker. Rondleidingen hier en daar, adtje
kratje, karaoOphir, abseilen, overal Virgilianen en
eerstejaars en zelfs een rondvaartboot die de rest
van Delft liet zien. De hele woensdagavond stond
in het teken van fluor. Bij het vallen van de avond
werden er dan ook een hoop glow-in-the-dark
sticks en speciale fluor Virgielbandjes uitgedeeld
en toen het eindelijk helemaal donker was kon je
de oplichtende versieringen in de eetzaal zien.
Om 23 uur was het tijd voor onze special act.

de sfeer zat er goed in. Na een tijdje begon de
menigte zelfs uit zichzelf ‘Wonderwall’ van Oasis te
zingen. ‘You’re my wonderwalllll…’ En dan.. Spotlight op de drummer die naast OD55 begon met
spelen, vervolgens stonden er 3 muzikanten in de
hoogste ramen en werd er afgeteld op de muur van
de binnenplaats, tot er een spetterende lasershow
begon.
Het was de verrassing van de week en de WonderWall eindigde onder luid gejuich bij het logo van de
OWee waarna het feest van de avond verder kon
gaan.

De laatste dag, ook wel het ledenfeestje genoemd.
Staat altijd in het teken van de ledenbekendmaking
en met 342 inschrijvingen staat er weer een mooi
jaar klaar om Virgiel te betreden. Wij hebben ervan
genoten!
Groetjes namens de hele OC2011,
Vera Vorderegger – Comm. Promo
OC2011
Paul van Erp – Voorzitter
Thomas Husinx – Secretaris/ Kluskoning
Tobias van Doorn – Penningmeester
Annelot Verbruggen – Comm. Intern
Hilde Koopmans – Comm. Extern
Daan Houf – Comm. Bands en Acts

Vera Vorderegger – Comm. Promo
De hele OWee werd deze gehyped als WonderWall. Niemand wist precies wat deze WonderWall
inhield, velen dachten dat Oasis langs zou komen
of een andere spetterende show. Al om half 11 begon de binnenplaats vol te stromen en het duurde
niet lang meer of de hele binnenplaats stond vol
met Virgilianen en eerstejaars. Alle lichten waren
uit, de glow-in-the-dark sticks lichtten mooi op en
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Techniek bedrijven Talents
Ruben Dalderup
Techniek Bedrijven Talents 2011 nadert met rasse
schreden. Maanden van voorbereiding komen
samen op 18 november in het Beurs WTC-gebouw
te Rotterdam. Hoewel de promotiecampagne nog
in volle gang is, heeft de commissie al een aantal
belangrijke stappen met succes afgerond. We gaan
op voor de laatste loodjes!
Vol trots presenteert Techniek Bedrijven Talents
de bedrijvenselectie van 2011. Een frisse blik
en voldoende kennis over de ontwikkelingen
in de arbeidsmarkt, heeft 34 vooraanstaande
(inter)nationale bedrijven bij elkaar gebracht. De
bedrijvenselectie is afgestemd op de wensen
van de student. Naast vaste partners als Shell,
Philips, Heineken en Stork, zullen er ten opzichte
van vorig jaar zeven nieuwe bedrijven aantreden:
DAF Trucks, BP, Royal Haskoning, Vodafone, NS,
Capgemini en Bosch.
Na de start van de promotiecampagne eind
september, is de zoektocht naar technisch talent
nu volledig losgebarsten. Techniek Bedrijven
heeft een uniek concept in handen, dat uitgaat
van ‘de Match’ tussen talentvolle student en
bedrijf. Echter, zonder een golf aan inschrijvingen
vanuit o.a. Twente, Eindhoven en Delft, is het
voor de commissie onmogelijk op eigen kracht
500 geschikte studenten te selecteren. Techniek
Bedrijven werkt dan ook samen met verschillende
mediapartners om landelijke naamsbekendheid te
genereren.

Bekendheid bij de doelgroep (techniek- en bètastudenten in de eindfase van de studie, dan wel
afgestudeerd) is uiteindelijk het hoofddoel. Middels
een nieuw initiatief, Battle of Concepts, zet de
commissie in op bekendheid door betrokkenheid.
Battle of Concepts is een online platform waar
bedrijven en overheidsinstanties op zoek zijn naar
innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor
allerlei soorten vraagstukken. Techniek Bedrijven
Talents vraagt de student mee te denken over
de ‘aansluiting tussen het technisch universitair
onderwijs en het bedrijfsleven’. Studenten met een
winnend concept worden uitgenodigd te pitchen
op Techniek Bedrijven Talents 2011 voor een jury
bestaande uit prominenten uit het bedrijfsleven
en de overheid, onder wie dhr Vollebregt (CEO
Stork). Hoewel de impact van het uitschrijven
van een dergelijke Battle nog niet te meten is, is
de commissie gevleid door de interesse die het
heeft mogen ontvangen vanuit het Ministerie van
Onderwijs en Nyenrode Business University.
Met vertrouwen zien wij de komende weken
tegemoet. Succes is een vereiste!
Voor meer informatie over Techniek Bedrijven,
onze promotiecampagne en initiatieven zoals de
Techniekkrant en Battle of Concepts, kunt u terecht
op www.techniekbedrijven.nl. Voor directe vragen
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de
commissie!
Met talentvolle groet,

Eén van die unieke samenwerkingen heeft
geresulteerd in de Techniek Bedrijven Metro krant.
Deze speciale techniek editie, samengesteld
door de commissie en uitgegeven door Metro
Nederland, kent een oplage van 20.000 stuks
en wordt verspreid over alle technische- en
bètafaculteiten in Nederland. In de krant komen
deelnemende bedrijven aan bod en worden
interessante technische artikelen en projecten
uitgelicht. Middels drie paginavullende advertenties
in de landelijke Metro krant, geniet Techniek
Bedrijven ook nationale bekendheid.
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Ruben Dalderup
Voorzitter Techniek Bedrijven Talents 2011
r.dalderup@techniekbedrijven.nl

COmmissie Externe bedrijven
Ben Arntz
Aan het begin van het collegejaar is er een
nieuwe groep opgestart die de contacten
van Virgiel met bedrijven onderhoud. De
voormalige naam “Acquisitie Commissie”
is omgedoopt naar Commissie Externe
Betrekkingen (C.E.B.). Het concept van
een halfjaarlijkse wisseling van de helft van
de commissie is omgezet in een jaarlijkse
wisseling. Dit heeft nu na 2 maanden al
uitgepakt in een leuke en hechte groep die
goed met elkaar samenwerkt.
Om meteen met de neus in de boter te
vallen hebben we op 28 september een
bedrijvendiner georganiseerd op Virgiel.
De bedrijven KPN en Huisman waren hier
aanwezig om kennis te maken met Virgilianen
die in hun masterfase zitten.Voor de studenten
was dit een goed moment om inzicht te

krijgen hoe deze bedrijven te werk gaan.
Deze activiteit was naar mening van student
en bedrijf een groot succes. Voor ons een
opsteker om vol enthousiasme dit jaar verder
te gaan met nieuwe bedrijven vinden waar
Virgiel goede samenwerkingen mee
aan kan gaan.
Met nog vele activiteiten in het vooruitzicht om
bedrijven en studenten in contact met elkaar te
brengen hopen wij dat dit een zeer leerzaam
jaar voor ons gaat worden en voor Virgiel een
vruchtbaar jaar in de sponsorinkomsten.
Namens de Commissie Externe Betrekkingen,
Ben Arntz
Voorzitter
ceb@virgiel.nl

Vanaf links: Jorick Pieter Hassing, Anouk Bras, Nick Riksen, Ben Arntz, Birgit Biemans, Sebastiaan Meijers, Inge Kalsbeek
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CONvOcaat en OPROeP
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2011
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit
voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2011 op zaterdag 19
november 2011 om 16.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57,
Delft.
De agenda van de vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen
Notulen ALV 20 november 2010
In Memoriam
Jaarverslag 2010 / 2011
Website en IT-ontwikkelingen
Financiën 2010 (realisatie)
Financiën 2011 en 2012 (begroting)
Machtiging jaarvergadering 2012
Mutaties bestuur
Rondvraag
Sluiting

Meer dan alleen de reünie of andere activiteiten bezoeken?
Het bestuur van de Reünistenvereniging krijgt graag versterking van actieve meedenkers /
-doeners in en buiten het bestuur uit de jongere Virgieljaren
Voor het opzetten en (in samenwerking met de Oud-Ledencommissie van
Virgiel) organiseren van nieuwe activiteiten.
Voor de denktank voor de koers van de Reünistenvereniging
naar de toekomst.
Voor de advisering van Student&Huis en commissies van Virgiel.
Interesse? Stuur een mailtje naar Nick Peters (voorzitter@virgielreunist.nl); bellen mag
ook 06-54 77 22 77.
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Hieronder een overzicht van de activiteiten die door het Reünistenbestuur en de
Oud Leden Commissie worden georganiseerd.
In blauw staan daarnaast overige activiteiten die worden georganiseerd door
Virgilianen, en die ook zeker interessant zijn voor oud-leden!

Activiteitenkalender 		 2011
Techniek Bedrijven						 18 nOvember
Reünie										 19 nOvember
“Netwerk”bOrrel						 20 Januari

Hou voor de meest recente informatie de websites www.virgiel.nl & www.virgielreunist.nl goed in de gaten!
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