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26 november 2016 vindt de
reünie plaats

De reünie
Op zaterdag 26 november vindt de reünie 2016 plaats. U bent deze dag
van harte welkom vanaf 5v5.Voor meer informatie kunt u altijd terecht op;
www.virgielreunist.nl
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Oud leden commissie 2016
Waarde reünisten,
Tijdens een van de mooiste
zomerse weken in Nederland zijn wij druk bezig met
het afmaken van de Carmina. Het blijft moeilijk om
tijdens de zomer iedereen
aan te sporen om een leuk
stukje in te sturen. Maar
zo aan het begin van een
jaar met vele lustra en dus
enthousiaste lustrumcommissies lukt het ons goed.
Komend collegejaar wordt
dus een jaar met vele lustra, van Lancet tot Yeti,
bijna elke ondervereniging
viert hun eigen feestje. Met
gala's en Disneyland Parijs,
geen enkel goed idee wordt
overgeslagen. Dit is voor
jullie ook zeker een mogelijkheid om dit jaar naast de
reünie nog een ander mooi
feestje van een van de OV's
mee te pakken.
Het 50-jarig bestaan van
de Reünistenvereniging is
alweer een jaar of twee geleden en toch gaan we ervoor om een zo leuk mogelijke reünie neer te zetten.
Kom allemaal 26 november
naar Virgiel en vergeet je
vooral niet in te schrijven
via virgielreunist.nl. Het
belooft een mooie dag te
worden!
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Afgelopen jaar zijn wij zeker niet alleen bezig geweest met het organiseren
van de reünie. Jaren geleden zijn er vele gegevens
kwijt geraakt en nog steeds
zijn wij bezig met deze terug te vinden. Verscheidene keren heeft LinkedIn
ons tijdelijk verbannen van
de site toen we met meerdere mensen tegelijkertijd
op LinkedIn zaten om connecties met oud Virgilianen
(waarvan de gegevens verloren zijn) te maken. Blijkbaar deden we dit in zo een
enorm tempo dat LinkedIn
niet geloofde dat dit het
werk was van een persoon
en ons aanzag voor een robot. Hierdoor moesten we
vaak onze pogingen staken.
Toch heeft het veel opgeleverd en krijgen meer mensen dan ooit de mailtjes die
wij versturen en ontvangen steeds meer mensen
de Carmina op het goede
adres. Naast het opzoeken
van reünisten en oud leden
zijn we druk bezig met het
bekendmaken van de Reünistenvereniging onder de
huidige Virgiliaan.
De korte studententijd,
grote Virgieljaren en de

druk om maar zo veel mogelijk te doen en ook nog
eens nominaal te studeren
om een goede baan te krijgen, zorgen ervoor dat de
Virgiliaan niet altijd door
heeft wat er nou zo leuk is
aan het lid worden bij de
Reünistenvereniging. Terwijl ja, zonder jullie zouden
er lang niet zoveel Virgilianen een commissie kunnen
doen, zou de reünie zeker
niet zo leuk zijn als die is,
zou de website van Virgiel
niet zo mooi zijn en zou
Virgiel gewoonweg Virgiel
niet zijn. Wij willen jullie
daarom bedanken voor al
het moois dat jullie Virgiel
bieden!
Wij hopen ons jaar met jullie mooi af te kunnen sluiten tijdens de reünie. En
wie weet zien we jullie wel
eerder op een van de lustra
feestjes.
Met Virgiliaanse groet,
Renée Aghina
Voorzitter Oud Leden Commissie 2016

Tijdingen van het Reünisten
bestuur
Beste oud-Virgilianen,
Je zou denken dat de bestuursleden van
de Reünistenvereniging (RV) elk jaar dezelfde taken moeten verrichten, af en toe
bij elkaar komen voor de gezelligheid,
wat biertjes drinken, oude koeien uit de
sloot halen, en verder op hun lauweren
kunnen rusten. Niets is echter minder
waar. Net als Virgiel staan we elk jaar
weer voor nieuwe uitdagingen en het lijkt
het alsof we het dit jaar drukker hebben
dan ooit. Maar waar zijn we dan zo druk
mee zijn?

Komen en gaan

Allereerst onze interne organisatie: afgelopen jaar is de penningmeester gewisseld. En zoals je in de vorige Reünisten
Carmina hebt kunnen lezen, is Renée
Jaarsma gestopt als secretaris en kandideren we Frédérique van Riessen als haar
opvolger. Onze “waakhond”, de controlecommissie, is ook volledig gewisseld:
Anton Brouwer (1960) heeft aangegeven
zijn werkzaamheden te willen beëindigen
(wij bedanken hem uiteraard
voor zijn inzet in de afgelopen
jaren!) en Barend van Lieshout
is teruggetreden omdat hij ook
bestuurslid is van de Stichting
TOP-Virgiliaan (STV). En dus
hebben we tijdens de vorige
ALV Jos Theunissen (1969) en
Bram de Vries (1986) als nieuwe controlecommissie mogen aanstellen.
Verder hebben we als nieuwe voorzitter
van de STV Pieter van Gaelen (2001) benoemd, die Koen de Boo opvolgt. Verderop in deze Reünisten Carmina zullen we
je meer vertellen over de STV.

na verdubbeld. Goed nieuws natuurlijk,
maar wel hectisch want die aantallen
worden pas op het laatste moment bekend. Dankzij de inzet van veel huidige
Virgilianen werd het een onvergetelijk
mooie avond. Voor komend jaar betekent dit dat de reünie-organisatie definitief opgeschaald moet worden naar 550
deelnemers. Er moet een buffet komen
dat groot genoeg is om 550 magen te
kunnen vullen en er moet plek zijn voor
550 borrelaars en discodansers. Een grotere reünie betekent ook dat we meer
mensen nodig hebben in de OLC en de
ARV en dus meer inzet van de huidige
Virgilianen, meer overleg, meer vergaderingen en meer borrels vooraf. Maar over
dat laatste zul je ons niet horen klagen.

Uitstroom en instroom

We hebben ook zorgen. Zorgen over zaken die Virgiel aangaan en waar we als
oud-Virgiel bij betrokken raken zoals de
verandering in de leeftijdsopbouw van
Virgilianen. Het aantal ouderejaars is
verhoudingsgewijs veel lager dan vroeger. Elk jaar stroomt een
enorm aantal nieuwe Virgilianen via de KMT in. Dat
is fantastisch. Maar door
de toegenomen studiedruk,
stages en masteropleidingen bij andere universiteiten elders in de wereld en
de noodzaak om geld te
verdienen tijdens de studie, blijven veel
Virgilianen geen lid tot hun afstuderen.
Deze vroegtijdige uitstroom heeft consequenties voor Virgiel, omdat het collectieve lange termijngeheugen van de
Virgilianen gaandeweg vermindert. Dit
heeft weer gevolgen voor de organisatie
van de vereniging en haar mores. Huidige Virgilianen merken hier niet veel van.
Maar oude rotten zoals wij, zien wel degelijk verschillen door de jaren heen. We
zeggen niet dat ‘vroeger alles beter was’

'' Voor komend jaar
betekent dit dat de
reünie-organisatie
definitief opgeschaald
moet worden''

Organisatie reünie 2016

Na al deze wisselingen dachten we dat
we in rustig vaarwater verkeerder. Maar
in de tussentijd was de reünie geëxplodeerd! Het aantal deelnemers was bij-
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maar het is belangrijk om een bepaalde
continuïteit te behouden.
We merken dat het begrip “voor altijd
Virgiliaan” door de huidige generatie Virgilianen in steeds mindere mate wordt
beleefd. Virgilianen blijven niet alleen
korter lid, ze melden zich ook niet meer
aan als Reünist. En dat terwijl reünisten
ontzettend belangrijk zijn voor het voortbestaan van Virgiel. De RV is namelijk een
grote financiële sponsor van het huidige
Virgiel via de Stichting TOP-Virgiliaan,
activiteiten als de reünie en het lustrumcadeau. De hoogte van de sponsoring is
direct afhankelijk van hetgeen aan contributie-inkomsten bij de RV binnenkomt.
Een te lage doorstroming van Virgiel naar
de RV heeft dus ook gevolgen voor de
huidige Virgilianen. Voor ons als bestuur
betekent dit een grote uitdaging om de
verminderde betrokkenheid om te buigen
naar een opgaande lijn. Samen met de
ledenvergadering en de OLC zullen we
proberen zichtbaar te maken wat het belang is van de RV en wat reünisten voor
Virgiel betekenen.

Reünie

Maar we vieren ook feest! En het mooiste
feest van het jaar is voor ons natuurlijk
de Reünie. Deze zal dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 26 november. We verwel-
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komen dan alle oud-Virgilianen, en met
name de jubeljaren 1992, 1977, 1967 en
1957. Lees in deze Carmina over hetgeen
de jubeljaarcommissarissen hierover nu
al te vertellen hebben. Op de middag van
de reünie zijn er diverse activiteiten van
de jubeljaren en is de algemene ledenvergadering van de RV. Eind van de middag begint dan het algemene reünieprogramma. Ook wordt in de middag weer
een vervolg gegeven aan het foto’s herkennen en het benoemen uit de “Virgiliaanse schoenendoos” van oude foto’s en
dia’s. Wij hebben er nu al weer zin in.

Van harte welkom en graag tot ziens op de
Reünie!
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma / Frédérique van Riessen,
secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris media

Vanuit het torentje
Waarde Reünist,
Het einde van ons bestuursjaar is alweer in zicht.
Het moment om stil te staan en proberen te realiseren wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt.
Het afgelopen jaar was bizar, ontzettend veel momenten hebben zich toegevoegd aan mijn herinneringen. Herinneringen aan onze vereniging, de
leden en mijn groep. Met die groep hebben wij
een jaar lang het bestuur mogen zijn van Virgiel,
wat natuurlijk een enorme eer is.
Voordat ik het stokje echt over ga dragen aan
mijn opvolger, Pim Crombag, heb ik nog een laatste keer de kans gekregen om een stuk te schrijven voor deze Carmina. Ik wil de redactie bedanken voor hun harde werken, zodat jullie nog
meekrijgen wat er op onze sociëteit gebeurt.

''

De afgelopen
jaren is Virgiel
ontzettend gegroeid

De afgelopen jaren is Virgiel ontzettend gegroeid,
zowel qua ledenaantal, als in het enthousiasme
voor de vereniging. Het doet me goed om te zien
dat de commissieplekken goed kunnen worden
gevuld met enthousiaste Virgilianen en dat het
werk wat deze commissies aflevert elk jaar weer
beter wordt. Het hele jaar door zijn er nieuwe
vriendschappen gevonden op de borrelvloer en
hebben de eerstejaars een fijne plek gevonden
in Delft. Zelf heb ik ook enorm genoten van de
andere activiteiten die vanuit Virgiel worden georganiseerd. Zo zijn wij drie avonden op rij meer
dan goed vermaakt met de Theaterproductie Hair,
is er weer een fantastisch cabaret neergezet en
zijn er weer vier uitverkochte dagen N8W8 geweest en hebben we een romantisch gala gehad
in Scheveningen. Ook dit jaar mogen we weer
trots zijn op het studeren van onze leden, want
we hebben weer een stijgend aantal leden dat
hun bindend studie advies van 45 punten haalt.
Er zijn ontzettend veel punten die wij hebben bereikt waar ik trots op ben. Een daarvan is u wellicht al bekend. De afgelopen jaren hebben wij
hard gewerkt aan de Stichting Top Virgiliaan, om
onze commissieleden financieel te kunnen blijven
ondersteunen. Dit jaar was het de eerste keer dat
Virgilianen deze steun ook echt hebben ontvangen. Daarvoor wil ik u bedanken als reünist en
voornamelijk de leden van de club van 100.
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Er zijn
ontzettend veel
punten
die wij
hebben
bereikt
waar ik
trots op
ben.

'
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Aan het begin van ons jaar
werden wij als bestuur meteen in het diepe gegooid: de
verbouwing van het biernetwerk. Een jaar geleden zijn
wij overgestapt van Bavaria
naar Heineken. Bij die overstap hoorde ook een grote
verbouwing. Zo hebben we
een nieuwe, veel zuinigere
bollenkelder en zijn alle leidingen nu gekoeld!
Bij die verbouwing hebben
we meteen een punt kunnen
implementeren waar ik heel
erg trots op ben. Duurzaamheid is de afgelopen jaren een
belangrijk begrip geworden in
onze maatschappij. Met de ingenieurs van de toekomst zijn
wij van mening dat je als Virgiel niet achter kunt blijven.
Daarom hebben wij op zo veel
mogelijk vlakken duurzaamheid geprobeerd te implementeren. Zo hebben we de
warmte terugwin installatie.
De verloren warmte van de
keuken, bollenkelder en andere koelingen wordt daar omgezet naar warm water. Dat
zijn natuurlijk fysieke maatregelen, maar wij hebben het
ook gezocht in de mentaliteit
van de leden. Zo zijn wij afval
gaan scheiden en hebben de
leden hierin geprobeerd mee
te nemen. Uiteindelijk is het
doel dat ook de leden duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Meer over
duurzaamheid op Virgiel kunt
u op de volgende pagina lezen.
Ik wil u, als reünist, ook wat
vragen. Het afgelopen jaar
heb ik meerdere van u mogen
ontmoeten en daarbij volgde
altijd een goed gesprek. Voor
mij een grote inspiratiebron
en het blijft een heel mooi en

verbonden gevoel dat wij als
Virgilianen hebben. Daarbij
maakt een verschil in generatie in mijn ogen niet uit. Ik wil
u vragen de Virgilianen van
nu te blijven enthousiasmeren met mooi verhalen. Maar
ik denk ook dat daar meer in
zit. Heeft u een leuk idee voor
Virgiel of bijvoorbeeld een
leuk project voor een technische student of denkt u Virgiel op een andere manier te
kunnen helpen? Laat dat dan
alstublieft weten! U bent altijd
welkom. Welkom voor een kop
koffie, een biertje aan de bar
en natuurlijk voor een goed
gesprek. Maar ook uw hulp is
meer dan welkom. Opdat de
vereniging gezond mag blijven en mag blijven groeien in
de toekomst.
Ik wil graag afsluiten met wat
ik me meer en meer ben gaan
realiseren het afgelopen jaar.
Ik ben namelijk trots. Trots op
onze vereniging waaraan u allen heeft meegebouwd. Trots
op onze leden die zich zo verbonden voelen. Trots op mijn
groep en wat wij hebben bereikt afgelopen jaar. Dat geeft
mij een goed gevoel en ik heb
er vertrouwen in dat het Dagelijks Bestuur van het 119e
verenigingsjaar het minstens
net zo goed gaat doen.

Reünisten, bedankt voor de
goede en enthousiasmerende
gesprekken. Dat er nog veel
mogen volgen! Tot de reünie!
Met Virgiliaanse groet,
Luuc van Tiel
Voorzitter der K.S.V.S.V. en
K.S.S.A.

Groene vereniging
Duurzaamheid is tegenwoordig iets waar
bijna de gehele maatschappij mee bezig
is. Echter wordt er bij de studentenverenigingen nauwelijks beleid op gevoerd.
Het is al een aantal jaar een wens vanuit
de Raad van Bestuur van Virgiel om duurzaamheid in het verenigings- en sociëteitsbeleid op te nemen. Nu zult u vast denken,
is dit waar een studentenvereniging mee
bezig moet zijn? Wij vinden dat Virgiel
een voorbeeldfunctie voor haar leden en
naar de rest van Delft heeft. Binnen de TU
Delft wordt er veel onderzoek gedaan naar
duurzame ontwikkelingen, waarom zouden
wij als broedplek van TU Delft studenten
daar dan niet mee bezig zijn. Tevens zijn
de leden van Virgiel de ingenieurs van de
toekomst, die op deze manier veel invloed
kunnen hebben op duurzame ontwikkelingen in de wereld.
Afgelopen jaren is er in samenspraak met
de Sint Barbara Stichting al gekozen voor
duurzame oplossingen van verbouwingen.
Dit jaar is het ook daadwerkelijk opgenomen in het bestuursbeleid en is er een plan
van aanpak gemaakt om Virgiel in 2020 de
duurzaamste studentenvereniging van Nederland te maken. Duurzaamheid binnen
Virgiel betekent enerzijds het bewust maken van haar leden en anderzijds fysieke
maatregelen treffen waarmee duurzamer
wordt geproduceerd en hergebruikt.
Tijdens de keukenverbouwing in 2014 en
de bierkelder verbouwing in 2015 zijn de
compressoren (waar de warmte vrijkomt
van de warmtepomp) aangesloten op een
gesloten warmte terugwin installatie waarmee het water in de sociëteit wordt opgewarmd. In de toekomst zouden hier nog
andere warmtebronnen op kunnen worden
aangesloten, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. Verder wordt er sinds april 2016
afval gescheiden op de sociëteit. Papier,
glas, plastic en swillafval (voedsel) worden
apart ingezameld. Volgens een rapport

van onze afvalverwerkingsbedrijf levert
dit een CO2 besparing op van 34 ton per
jaar. De overgebleven maaltijden van de
eettafel worden naar het sociaal opvangcentrum Jessehof gebracht, waar zij van
de overgebleven Virgiliaanse maaltijden
kunnen genieten. Ook is het idee voor een
verkiezing van de duurzaamste studentenvereniging in 2020 gepitcht bij de AHC
zusterverenigingen. Inmiddels heeft LANX
(Amsterdam) en Minerva (Leiden) aangegeven interesse te hebben en zijn wij samen op zoek naar de juiste vorm van de
verkiezing.
Het huidige verzette werk en de duurzamere technieken hebben de afgelopen drie
jaar al een kleine besparing opgeleverd. In
2015 is er 27% minder gas en 19% minder elektriciteit verbruikt in vergelijking
met 2012. Een uitgebreider verslag van de
resultaten en de dingen die Virgiel doet op
het gebied van duurzaamheid is te lezen in
het duurzaamheidsjaarverslag 2015/2016
van K.S.V. Sanctus Virgilius. Deze is te vinden op hoofdpagina van de www.virgiel.nl.
Op dit moment wordt duurzaamheid breed
gedragen binnen Virgiel en is het nieuwe
Dagelijks Bestuur op de hoogte van de
duurzaamheidsambities en plannen van
Virgiel. Zij staan klaar om bestaande projecten door te pakken en nieuwe projecten
op te zetten. Zo is het niet ondenkelijk dat
bij de Reünie in 2017 het Barbaraklooster
bedekt is met zonnepanelen. Mocht u zelf
werkzaam zijn of interesse hebben in de
duurzaamheidssector en heeft u interesse
om te helpen dan kunt u contact opnemen
door te mailen naar duurzaam@virgiel.nl.
Met Groene Virgiliaanse groet,
Koen Hiemstra
Secretaris der K.S.V. Sanctus Virgilus
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Bestuur 119
Waarde reünist,
Vrijdag zestien september jl. heeft de wissel van het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. Hierbij is het Dagelijks Bestuur van het 67e sociëteitsjaar en het 119e
verenigingsjaar toegetreden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende Virgilianen:
Pim Crombag 		
Iza Bergman			Xavier Janssen		
Anne Roebroeck		
Stan Vernimmen		
Daniël Dingelstad		
Marloes Emmen		
Emiel Bartels		
Paul van Wiechen		
-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester A
Penningmeester B
Vice-Voorzitter
Commissaris Vereniging
Commissaris van den Inventaris
Commissaris Extern
Commissaris van het Consumabel

Het voorgaande bestuur heeft ontzettend mooie projecten neergezet
in hun jaar. Met het nieuwe keukentje op de eerste verdieping kunnen
de heerlijke happen nog beter bereid worden. Ook is de prestigekelder helemaal opgeknapt. Er is in de
gehele ruimte lambrisering van tropisch hardhout geplaatst. In deze
lambrisering zijn bij elk gewelf spots
ingebouwd die zelfs gedimd kunnen
worden. Door de gele kleur geven
deze een heel warm gevoel. De sfeer
van de ruimte heeft hiermee een flinke boost gekregen welke nu ideaal is
voor sjieke partijen. Als laatste, en
misschien wel het grootste project dat
het vorige bestuur heeft voltooid, de
verbouwing van de bollenkelder. Met
de switch van Bavaria naar Heineken
is de bollenkelder volledig verbouwd.
Alle bierleidingen in het gehele pand
zijn vervangen door gekoelde leidingen. De isolatiewaarde van de bollenkelder is tien keer zo hoog geworden
ten opzichte van de oude. Deze is ook

aangesloten op de warmte terugwin
installatie.
Wij als het Dagelijks Bestuur zijn alweer een tijdje bezig, met de Owee
nog volop in gedachte. Het was wederom een goed georganiseerde week
met ontzettend veel activiteiten. Het
pand was volledig omgetoverd naar
Virgiliaanse sferen. Dit jaar is er echter gekozen voor een kleiner jaar, er
mochten zich namelijk maximaal 380
nieuwe leden inschrijven. Dit komt
omdat het pand en de vereniging de
groei van afgelopen jaren niet goed
meer aan kunnen. Ondanks het kleinere jaar gaat het ontzettend goed
met Virgiel. De studiedruk vanuit de
TU Delft is hoog, maar dit schroomt
de Virgillianen niet tot het doen van
commissies binnen de vereniging.
Alle commissies zitten vol met enthousiaste Virgilianen die allemaal
hun steentje willen bijdragen aan de
vereniging.

Het doet ons goed om te zien dat door de inzet van de reünisten
wij onze commissieleden kunnen blijven ondersteunen
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Het richten op de toekomst van Virgiel
zal dit jaar doorgezet worden. Afgelopen jaar is het eerste functionele jaar
van Stichting TOP-Virgiliaan in werking getreden. Meer commissies zullen komend jaar tegemoet gekomen
worden met de financiële compensatie. Dit alles is mogelijk gemaakt
door u, de reünist, en natuurlijk de
Club van 100. Het doet ons goed om
te zien dat door de inzet van de reünisten wij onze commissieleden kunnen blijven ondersteunen.
De duurzaamheid van de vereniging
en de sociëteit zal komend jaar hoog
in het vaandel staan. Afgelopen jaren is hier veel aan gedaan, met de
verbouwing van de keuken en de
bollenkelder. Komend jaar zullen de
Hooizolder en de Methusalem worden
opgeknapt. Hierbij zal het duurzaamheidsaspect wederom worden meegenomen. Het is niet alleen belangrijk dat onze verbouwingen duurzaam
verlopen, maar het is ook belangrijk

dat er, op het gebied van duurzaamheid, bewustwording gekweekt wordt
bij onze leden.
Volgend jaar zal het lustrum plaatsvinden. Hier zullen komend jaar vele
voorbereidingen voor getroffen moeten worden. Er wordt op moment van
spreken al gezocht naar een geschikte locatie en over de invulling wordt
heel rustig nagedacht.
Virgiel gaat met de tijd mee. Echter
zullen tradities, waarden en normen
gewaarborgd blijven. Dit zullen wij
gedurende ons gehele bestuursjaar
aansturen. Hier kijken wij als Dagelijks Bestuur enorm naar uit, evenals
de reunie die binnenkort zal plaatsvinden. Wij hopen jullie vaak te mogen verwelkomen op Alcuin!
Met Virgiliaanse groet,
Pim Crombag
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
11

1957

1957 wordt 60ste jaars
In vroeger tijden was het niet ongebruikelijk om in een jaarlied te refereren aan
actuele gebeurtenissen. De uiteraard anonieme auteurs van het jaarlied voor 1957
hebben wat dat betreft mooi werk afgeleverd. Omdat actualiteit natuurlijk tijdgebonden is, is zo’n jaarlied wellicht voor latere generaties onbegrijpelijk. De muziek
is onvergankelijk, dat is het probleem niet.
Om te voorkomen dat de rijke inhoud van
de tekst verloren gaat, hebben wij geprobeerd een en ander voor het nageslacht te
verduidelijken.

Jaarlied 1957

In de Philips stad is men dit jaar begonnen
Om met ons te concurreren.
Na de A-griep klap te hebben overwonnen
Trekken wij vol moed ten strijd.
Wij versterken het beperken
Der besteding van de dure studietijd
Zestig jaren van besparen
Hebben ’t Lustrum ingeleid.
Spoetnik .
(melodie: Tiritomba https://www.youtube.
com/watch?v=Pxb0qDSOtoA )
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•
Philips: NV Philips Gloeilampen
Fabrieken, was dominant in het pre-electronische tijdperk, toen bijv. telefoons nog
aan een draad moesten zitten. Het bedrijf
maakte gloeilampen, radio’s, grammofoons en televisies. Grammofoons waren
een soort mechanische Cd-spelers.
•
Philipsstad: Toen nog Eindhoven, waar in september 1957 voor het
eerst studenten zich konden aanmelden
voor de studies werktuigbouw, scheikunde
en elektrotechniek aan de net opgerichte
Technische Hogeschool (zo werden Technische Universiteiten toen genoemd; ook
TUD was toen een TH, tot 1957 dé TH).
•
A-griep: de Aziatische griep, een
wereldwijde griepepidemie die ook in Nederland dodelijke slachtoffers vergde, onder wie het kandidaat-lid van Virgiel Pieters. Een met name genoemde griep was
toen een tamelijk nieuw verschijnsel en
deze epidemie riep bij velen herinneringen
op aan de Spaanse griep die rond 1919
wereldwijd miljoenen slachtoffers maakte;
de schrik zat er dus goed in.

•
Overwonnen: De kandidaat-leden
gingen heldhaftig vroeg naar bed en het
bestuur schreef een geruststellende brief
naar hun ouders.
•
Bestedingsbeperking: In 1957
kondigt de regering-Drees een bestedingsbeperking aan. Door een tekort op de betalingsbalans werd het wenselijk geacht
dat de werknemers hun binnenlandse bestedingen matigden omwille van de vergroting van de export. De werknemers deden dat vooral door hun kinderen niet naar
Virgiel te sturen. Waren er in 1956 nog ongeveer 200 eerstejaars, in 1957 waren dat
er maar 127.

57

•
Dure studietijd: de kosten van
kamerhuur beliepen meer dan 35 gulden
per maand. Op sociëteit Alcuin kostte een
basismaaltijd 1,15 gulden, een pilsje 35
cent en de koffieprijs was in de groentijd
juist verhoogd naar 25 cent; menig kandidaat-lid had wat uit te leggen omdat het
wisselgeld niet leek te kloppen na het halen van koffie voor de meneer. “Meneer”:
zo werden ouderejaars bijna zonder uitzondering genoemd.

•
Lustrum: bedoeld wordt het
twaalfde lustrum dat in 1958 zou plaatsvinden. Virgiel was dus half zo oud als nu.

•
Spoetnik: naam van de eerste
kunstmatige satelliet die rond de aarde
draaide, in 1957 door de Sovjet Unie (nu:
Rusland) gelanceerd; dit was het begin van
de “ruimte-race” die in de zogenaamde
“Koude Oorlog” velen bezig hield. Bij wijze
van lange neus naar de Amerikanen zond
Spoetnik piepjes uit op 20,005 en 40,002
MHz. Elk piepje duurde 0,3 seconde.

Oproep aan onze jaargenoten
Er is natuurlijk veel meer uit te leggen en
te memoreren.
Wij roepen iedere jaargenoot die dat kan
op om bij de reünie aanwezig te zijn, om
met elkaar en met anderen te gedenken
en te vieren hoe dat zo zwaar beproefde,
kleine jaar dapper heeft stand gehouden.
Partners zijn natuurlijk van harte welkom,
zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de gemoedelijke sfeer, en met kanttekeningen bij misschien wat overmoedige
uitspraken.
Komt zien hoe het Virgiel vergaat, nu dubbel zo oud als toen wij kwamen kijken, in
hetzelfde geweldige gebouw dat onze generatie heeft helpen opbouwen door zwoegen aan de slasaus-band van Calvé of door
het storten van pijlers voor de Deltawerken.
Natuurlijk is er veel veranderd, maar ieder
die het meemaakt is getroffen door wat er
allemaal herkenbaar is. Zelfs is de Sociëteit heel recent, na een zwerftocht van
tientallen jaren langs andere leveranciers,
teruggekeerd naar het vertrouwde Heineken. Speciaal voor onze generatie zorgt
het Bestuur ook voor de beschikbaarheid
van Oud en Jong.
Wij stellen ons voor dat wij vóór het massale treffen van de Reünie, vanaf 15 uur
of eerder, elkaar ontmoeten in een rustiger ruimte. Daar kunnen wij desgewenst
blijven totdat wij in een besloten, rustige
ruimte ons diner tot ons nemen.
Bedenk dat de reünies intussen zo goed
bezocht worden dat er een numerus fixus
wordt gehandhaafd. Dus als je wilt komen,
talm niet inschrijven, want dat zou op een
teleurstelling kunnen uitlopen.

Graag tot dan, op 26 november!

					
Frank van Iersel
Chris Aldenhuijsen
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Theatervoorstelling 'Hair'
Lieve reünisten,
Dit jaar heeft Virgiel Theater zichzelf weer
kunnen overtreffen met de musical “Hair”.
Waarschijnlijk bij velen van jullie bekend
en door de onrustige tijden in het Midden-Oosten een heel actueel thema over
liefde, normen en waarden en natuurlijk
voor vrijheid strijdende hippies. Er is veel
tijd gestopt in het neerzetten van de juiste sfeer, die tijd was natuurlijk heel anders
dan nu. Om dat voor elkaar te krijgen waren er een van Woodstock afgeleid decor,
natuurlijk echte flower-power outfits en
ook hebben we een groot projectiescherm
toegevoegd waar plaatjes op te zien waren van o.a. hippies, trips en de protesten
tegen de Vietnam-oorlog. Ook de cast en
de band hebben naast het vele repeteren
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heel erg hun best gedaan zich in te leven
in de tijd en we zijn ontzettend trots op
het resultaat! Er hebben 1350 mensen mogen genieten van de voorstellingen en we
hopen natuurlijk dat de mooie foto’s een
beetje een sfeerimpressie geven van hoe
het was (geweldig!), maar het tipt natuurlijk niet aan het daadwerkelijk meemaken.
Volgend jaar zullen de voorstellingen 22 en
23 mei plaatsvinden en met de ontzettend
grote professionele groei die we de laatste
jaren gehad hebben raad ik zeker aan om
alvast een gaatje in de agenda vrij te houden om te bezoeken; een goede reden voor
een dagje terug naar Delft.
Valérie Pourquié
Voorzitter Theater Productie 2016
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Introductie Frederique
Beste reünisten,
Van 2002 tot en met 2010 ben ik actief geweest binnen Virgiel. Met veel
plezier voetbalde ik bij Taura (toen
net opgericht), deed ik mee aan vele
musicals en hielp ik mee op borrels en
partijen. In de KMT werd mij geleerd
dat ‘initiatief wordt beloond’ en dat
‘elke euro die je in Virgiel investeert,
zichzelf terugverdient’. Wat dat precies
betekende begreep ik toen niet, maar
inmiddels ben ik een stuk wijzer.
Eerst was ik een vreemde eend in de
bijt op Virgiel: Ik studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) in Den
Haag en was slechts één
van de twee HBO-studenten van 2002. (Dat weet
ik nog omdat we samen
een matrix moesten vormen.) Waarom was ik in
Delft gaan wonen en niet
in Den Haag? Voor het studentenleven natuurlijk! De
verenigingen in Den Haag
spraken mij niet aan. Bovendien vond ik Den Haag ‘de grote
boze stad’. In het dubbel-gemengde
studentenhuis aan de Professor Evertslaan voelde ik me gelukkig snel thuis
en toen ik eenmaal lid was bij Virgiel
wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt.

de musical Alladin. Tot overmaat van
ramp werden we allebei gevraagd voor
damesdispuut Narcis. Gelukkig konden
we het goed met elkaar vinden.
Na mijn studie was ik van plan om les
te geven in het middelbaar onderwijs.
Om ervaring op te doen, solliciteerde
ik bij een huiswerkinstituut: HUISWERKenzo. Daar kon ik vast wennen
aan vervelende pubers. Met veel plezier gaf ik bijles in Nederlands, Engels
en wiskunde (onderbouw). Ook hielp ik
leerlingen met het plannen en maken
van hun huiswerk. Daarnaast liep ik
stage op een school in Delft. Door een
tekort aan docenten,
werd mij gevraagd of ik
les wilde blijven geven
aan een 2-havo en een
2-vwo-klas. Met plezier
maakte ik het schooljaar af maar ik had wel
geleerd dat ik meer voldoening haalde uit de
één-op-één-begeleiding
bij HUISWERKenzo. Na
de zomer keerde ik niet
terug naar de Middelbare school en ging meer en meer werken bij het instituut.

'In 2012 kreeg ik
de kans om het
instituut over
te nemen en die
greep ik met beide handen aan!'

Omdat ik eerst een jaar ‘geknord’ heb
(ik kon geen kamer vinden) was ik nog
maar derdejaars toen ik afstudeerde.
Ik was nog lang niet klaar met het studentenleven en besloot nog een studie
te volgen: Nederlandse Taal & Cultuur
in Leiden. Renée Jaarsma (de secretaris van de reunistenvereniging vóór
mij) had datzelfde idee en zodoende
zaten we elke dag samen in de trein
naar Leiden, soms met een kater maar
altijd met een goed verhaal. Onze levens raakten nog meer verweven toen
Renée Dopie (hockey) verwisselde voor
Taura en we samen meededen aan
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In 2008 waren Renée en ik het zat om ’s
nachts steeds gekeerd te worden door
jongere huisgenoten dat we besloten
om samen te gaan wonen in Den Haag.
Dat was ook nog eens dichterbij Leiden. Wel waren we nog regelmatig op
de Toko te vinden alleen gingen we nu
met de tram in plaats van met de fiets.
Ook mijn baan bij HUISWERKenzo hield
ik aan, waar ik inmiddels steeds meer
verantwoordelijkheden kreeg. Helaas
werd mijn baas, Fraukje de Wreede,
ernstig ziek. Ze bleek een hersentumor
te hebben. Regelmatig verliet ik mijn
colleges eerder om voor haar in te vallen. Toen ze plotseling overleed, stopte
ik met mijn studie om samen met haar
vriend, Joep Windhausen, het bedrijf
te kunnen laten draaien.

Nadat we ervoor gezorgd hadden dat
veel leerlingen hun schooljaar zonder
problemen konden afmaken, besloot
ik mijn studie weer op te pakken. En
eind juni 2010 studeerden Renée en ik
tegelijkertijd af. Toen was het tijd om
onze eigen weg te gaan. Renée verhuisde naar een andere buurt in Den
Haag en ik kocht een huis een Rijswijk.
In 2012 kreeg ik de kans om het instituut over te nemen en die greep ik
met beide handen aan! Joep volgde
zijn droom om zijn eigen architectenbureau te beginnen en zodoende werden we allebei zelfstandig ondernemer.
Renée was inmiddels ook voor haarzelf
begonnen, als tekstadviseur. En terwijl zij haar bedrijf opstartte, werkte
ze parttime voor mij: twee dagen per
week had ze de leiding over haar eigen
groepje leerlingen. Daarnaast was ze
ook nog secretaris van de reünistenvereniging.
Inmiddels is Renée naar Arnhem verhuisd en heeft ze het stokje van secretaris aan mij overgedragen. Bij HUISWERKenzo heb ik momenteel vijftien
studenten in dienst, bijna allemaal lid
bij een studentenvereniging en het
merendeel is lid bij Virgiel. Ik vind het
mooi om van hen verhalen te horen.
Het klinkt soms alsof er veel veranderd
is maar eigenlijk is alles nog steeds
hetzelfde. Al was vroeger natuurlijk
alles beter. Ik ben trots op de mooie
mensen die ik tijdens mijn studententijd heb ontmoet en met wie ik nog
steeds contact heb. Ook heb ik veel ervaring opgedaan op Virgiel en heb ik
heb er veel geleerd, te veel om hier nu
op te noemen. Maar elke euro die ik in
Virgiel heb gestoken, heb ik dubbel en
dwars terugverdiend!
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1967

67

In 2016 vijftigste jaars!

Wanneer aan een gemiddelde Nederlandse
man van boven de 65 jaar wordt gevraagd welke gebeurtenissen bij hem naar boven komen
uit het jaar 1967 zal hij mogelijk antwoorden:
‘Brak in dat jaar de zesdaagse oorlog niet uit?’
of ‘Was dat niet het jaar van de olieramp met
de Torrey Canyon?’ . En voor de koningsgezinden onder hen: ‘Werd in dat jaar Willem-Alexander niet geboren?’ of ‘Traden toen Pieter en
Margriet niet in het huwelijk?’.
Voor 168 van deze mannen is het antwoord
ogenblikkelijk:

‘67, het scheelt nog een haar, dan is
het Lustrum daar’

En liefst zingen ze dan deze tekst op de melodie van het onvergetelijke Beatles nummer
‘When I’m sixty-four’ van de LP ‘Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band’.

Helaas is het niet meer mogelijk om dit nummer te zingen met het koor van al die 168 man
die, volgens mijn ‘Groenenboekje’, op woensdag 6 september 1967 met kaalgeschoren
hoofd op de binnenplaats van Sociëteit Alcuin
aan hun groentijd begonnen. Een aantal van
hen is door ons niet meer op deze aardbol te
traceren en een aantal van hen is helaas over18

leden. Voor de volledigheid: de ‘Adbestias mollandum ‘ vond plaats op vrijdag 22 september
rond 10:00 en het Emancipatie bierfeest, het
eerste bierfeest waarbij je met het fenomeen
‘Pisbisschop’ werd geconfronteerd, startte op
23 september om 00:02!
Van de ca. 100 jaargenoten die we wél hebben
kunnen achterhalen, hebben binnen één week
na het uitzenden van een eerste uitnodiging
voor de reünie al meer dan 55 van hen toegezegd daadwerkelijk op 26 november van
dit jaar aanwezig te zullen zijn en met grote
waarschijnlijkheid zullen er nog meer volgen.
We kijken er naar uit om na zo’n 50 jaar met
jullie te kunnen bijpraten hoe het in jullie verdere leven is gegaan op de plaats waar ons
Delftse avontuur destijds begon. Over het
programma voor die dag zullen we jullie nog
nader informeren. Suggesties zijn welkom en
voor vragen staan wij vanzelfsprekend altijd
open.
Met Virgiliaanse groet,
Jullie jaarcommissarissen,

Jan Metselaar: jan.metselaar@gmail.com
003222697511
Henk Damen: h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl
0152566767 of 0653692142

De Kegelclub
Zolang de ballen rollen is er
hoop

''

In de Carmina Burana van oktober 2015 stond een artikel ’55 jaar “De Kegelclub”’.
Met grote interesse heb ik dat artikel gelezen. Het is wellicht aardig te vermelden dat
daarvóór - begin 50er jaren - in Virgiel ook al een kegelclub heeft bestaan. De club was
echter niet erkend als officiële onderafdeling van Virgiel en hield na ons afstuderen op
te bestaan.
Er werd elke zondagavond gekegeld in café Leeuwendaal in Rijswijk. De naam was ook
gewoon: “De Kegelclub”. De baan was nog niet zo modern als tegenwoordig meestal
het geval is. De omgegooide kegels moesten nog met de hand worden terug geplaatst.
De club voerde de dubbele zinspreuk: “Zolang de ballen rollen is er hoop” en “De duim
in het gat”.
En de club had een beschermvrouwe (in die tijd studeerde er maar een paar meisjes in
Delft). De Kegelclub had alleen mannelijke leden.
Voorts had de club het volgende clublied:

Onze os is zo gatverdoemelijk staerk.
Hij kan wel duuzend kilo vuren
En daorbij doet hij nog al het waerk
Voor ons en voor de buren.

Over onze sportieve prestaties wil ik niet teveel uitweiden. Wel kan ik vermelden dat het
peil van de gezelligheid het peil van onze prestaties overtrof.
Naar Rijswijk gingen we op de fiets of met de tram. Vanzelfsprekend werd tijdens het
kegelen in ruime mate van het gerstenat genoten. Het gebeurde dan ook een keer dat
de tram erg fors stopte en alle kegelaars als dominostenen omvielen; behalve de laatste; die sloeg tegen het raam en ging er doorheen.
A.W.Guinée, 67e jaars.
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Gezelschappen bloeien op
In de afgelopen jaren is de wil om met an- bij het woord gevoegd en werd de eerste indere Virgilianen samen ergens de schouders teresse avond op touw gezet. Deze werd goed
onder te zetten mede tot uitdrukking gekomen bezocht en aan het einde van de avond ontbinnen Gezelschappen. Een gezelschap is een stond een Whatsapp groep (tegenwoordig is er
groep enthousiastelingen over een willekeuri- niet veel meer voor nodig om mensen met elge bezigheid. Het opzetten van zulke gezel- kaar in contact houden). Deze groep blijft beschappen juichen wij als Bestuur dan ook ont- staan en organiseert ieder kwartaal een avond
zettend toe, het is een mogelijkheid om meer waarbij whiskey wordt geproefd, gekaart en
mede-Virgilianen te leren kennen en
over allerhande (whiskey- en niet
de passie voor een bepaald onder- ''Er zijn weinig voor- gerelateerde) zaken besproken
werp te delen en te onderzoeken.
waarden waaraan een werden. De dresscode is afgegezelschap moet voldoen, sproken, een bestuur werd in het
Er zijn weinig voorwaarden waaraan
leven geroepen, nieuwe lichtineen gezelschap moet voldoen, en en juist deze laagdrem- gen kwamen er bij en inmiddels is
juist deze laagdrempeligheid zorgt peligheid zorgt voor veel dit gezelschap al niet meer weg te
voor veel leuke en interessante ini- leuke en interessante denken van de Vereniging.
tiatieven. Om een idee te geven van
initiatieven''
de veelzijdigheid van gezelschappen
Zo zijn er meer gezelschappen
zal een aantal gezelschappen onder de loep opgericht. Een nieuw schaakgezelschap “De
worden genomen.
Bisschop”, het basketbalgezelschap “Saints”
is weer nieuw leven ingeblazen, de heren van
Een gezelschap ontstaat vaak met twee Virgi- de Bolle Paep (beschreven in de vorige editie)
lianen die tijdens een gesprek achter een ge- hebben een goed lopende brouwerij opgezet,
zamenlijke passie komen. Zo ook het gezel- Balder is via een gezelschap weer tweewekeschap De Heerenclub, of zoals het inmiddels lijks te horen bij de repetities en ook het vrouvolledig heet: “Whiskeygezelschap De Hee- wenkoor Vedette is een vaste gast op de Socirenclub”. Het gesprek dwaalde af richting de ëteit. Aankomende jaren hopen wij nog meer
verschillende whiskey regio’s, geuren, kleuren mooie initiatieven te kunnen stimuleren!
en smaken. Zoals het een waardig gesprek in
onze nog altijd druk bezochte Sociëteitszaal Met Virgiliaanse groet,
betaamt, verspreidde het gesprek zich onder
de omstanders. Op deze manier werd onder Koen Ziere
een flink aantal mannen een gemeenschappe- Commissaris Vereniging der K.S.V. Sanctus
lijke deler gevonden, hét magische ingrediënt Virgilus
voor een gezelschap. Mede omdat een van de
oorspronkelijke gespreksgenoten onderdeel
was van het Dagelijks Bestuur werd snel daad
20

Reünie 2016
26 november

Geef je op via
www.virgielreunist.nl
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Ontvangstweek 2016
Simply the beste OWee!
Van 21 augustus t/m 25 augustus vond de
OWee weer plaats in Delft en was het vanzelfsprekend groots feest op Virgiel. Voordat alle aankomend studenten (nullen)
echter konden worden losgelaten in ons
oude klooster zijn maandenlang voorbereidingen getroffen. Nadat het beleid was
geschreven in februari werden in maart
de kleuren en het thema van de OWee op
Virgiel vastgelegd: ‘Simply the best’ prijkt
deze OWee in lichtblauwe letters met een
rozerode achtergrond op alle kleding en
posters. Tijdens het steigerweekend in
april krijgt de OWee voor het eerst tastbare vorm door de bouw van het Desperados
zomerterras, dat groter en hoger is dan
ooit tevoren. In juni wordt al de eerste
lichting nullen ontvangen op Virgiel tijdens
de Ladies Intro. 400 meiden maken kennis
met het verenigingsleven door workshops
op onder andere Virgiel en een overweldigend avondprogramma met dansende
mannen op onze vereniging.
Dan begint het belangrijkste onderdeel
van de voorbereidingen van de OWee: het
enthousiasmeren van de leden die zullen
deelnemen aan alle evenementen voorafgaand aan en tijdens de OWee. Met de
hulp van ondercommissies (Girls Only,
Men Special, Festivalcie, Sleep inn, Moneymakers, Virgiel FM, Virgiel TV en Virgiel
Online) zijn er tal van evenementen georganiseerd voor zowel mannen als vrouwen tijdens de OWee, konden 400 nullen
in een Virgiel huis slapen en is een zeer
professionele website en app ontwikkeld
met informatie over alle aspecten van de
vereniging. Daarnaast is veel beeldmateriaal gebruikt voor de promotie, is er anderhalve week lang radio gemaakt op 107.0
FM en werd de penningmeester ondersteund door ons eigen acquisitie team ‘de
Moneymakers’. Om commissies nog meer
te stimuleren werden zelfs uitjes georganiseerd naar Q music, Sublime FM, de NOS
en een start-up die apps ontwikkeld. Door
de online kledingverkoop was het mogelijk
meer dan 1000 Virgilianen in OWee arti22

kelen te laten rondlopen, waaronder vier
verschillende shirts, een zwembroek, slippers en een pet. De straten in populaire
clubvakantielanden kleurden deze zomer
dus rozerood en de tokohitjes waren overal te horen dankzij het nieuwe Virgiel FM
platform (www.virgielfm.nl).
En dan de tijd dat iedereen weer terug
komt van vakantie om de laatste voorbereidingen te treffen voor de OWee: de pre
OWee! Nog nooit zijn zo veel sjaars komen
werken aan fantastische klusprojecten.
Samen met het OHP en de Henkcie werden
tevens de enorme terrassen op de buitenplaats en binnenplaats afgebouwd en werd
het pand omgetoverd tot een nachtclub
door alle licht- en geluidinstallaties.
Zondagavond was het pand spik en span
voor de OWee en de ontvangst van 3000
nullen. Deze werd afgetrapt met een parade over de TU campus, terwijl de nullen dineerden op de busbaan. Virgiel stal
natuurlijk de show met twee overvolle
piaggo’s en een legerwagen met Virgiel
vlaggen. Op maandag vond overdag de infomarkt plaats. Alle onderverenigingen en
gezelschappen hadden zich verzameld op
de Grote Markt en voor een opvallend steigerwerk enthousiasmeerden zij alle nullen
over de mogelijkheden bij Virgiel. Na de
Girls Only en Men Special op maandagavond vond de speciale openingsceremonie plaats. Een lasershow op de binnenplaats en de presentatie van het Virgiel
OWee nummer met een hoogwerker blies
iedereen weg. Dinsdag werden honderden
nullen rondgeleid door enthousiaste leden en vond het Simply the Beach festival plaats op de binnen- en buitenplaats.
Headliner Broederliefde sloot de avond af
en de rij strekte zich uit over de hele OD.
Voor de nullen werd de OWee woensdag
op Virgiel afgesloten met de sport- en cultuurdag en de Huizen BQQ. Ik kan denk
ik voor iedereen spreken als ik zeg dat we
weer een fantastische OWee achter de rug
hebben, waarbij de ledenstop van 380 inschrijvingen ruim is behaald!
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Dit jaar wordt het Virgieljaar 1977 als jubeljaar aangekondigd. Het is de tweede
keer dat dit gebeurt. Het is ook de tweede
keer dat ik denk “hé, dat is toch een jaar
te vroeg!”. De vorige keer was in 2001,
toen werden we 25ste jaars. Dit kalenderjaar gaan we op voor het 40ste jaar. Maar
1977 plus 40 is toch 2017? Hoe zit dat
ook al weer.
Verjaardagen vieren we aan het eind van
het betreffende jaar. Je wordt pas 40 jaar
als je die leeftijd hebt volbracht. Sommigen zullen zeggen dat eerder vieren ook
ongeluk brengt. De Virgieljaren vieren we
aan de start van het jaar. De oude jaargang wordt aan “scherven” gegooid en we
gaan met ons allen de nieuwe jaargang
in. Is dat raar? Nee hoor, zo vieren we
ook alle kalenderjaren. Tijdens “Oud-enNieuw” is het vuurwerk niet bedoeld voor
het oude jaar, maar juist voor het inleiden
van het nieuwe jaar. Dat zeggen we ook
tegen elkaar: ”Gelukkig Nieuwjaar!”, en
we zeggen niet “Gelukkig …… het Oude
jaar is voorbij”.
Doodnormaal dus. Het rekensommetje
vanuit het startjaar is alleen maar enigszins verwarrend. Rekensommetjes mogen
voor een Delftse omgeving uiteraard geen
probleem zijn.
40ste jaars, het zijn maar getallen. Of niet
…. ?
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1977

77

Virgiel Jaar 1977

De meeste van ons waren ongeveer 19
jaar toen we begonnen. Met de opmerking
van hierboven is dat dus je 20ste levensjaar. We starten straks ons 40ste jaar bij
Virgiel. Zo opgeteld is ons huidige levensjaar daarmee erg dicht in de buurt van 60
gekomen. Als je dan weet dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland op
ongeveer 80 jaar staat (mannen er iets
onder, vrouwen er juist wat boven), dan
ontstaat er toch een rijtje van mooie ronde getallen: 20 – 40 – 60 – 80. Kunnen
we daar wat mee? Nee.
Het heeft ook geen enkele relatie met
1977, want dit verhaal is volgend jaar ook
weer waar als we het dan over de volgende jubeljaren gaan hebben.
Enfin, het is wel correct dat 40 jaar dus zo
ongeveer een half mensenleven betreft.
Het zijn ook zo ongeveer de middelste
jaren in dat mensenleven. Dat geeft wel
weer stof tot nadenken. We lopen naar de
staart van de verdelingsfunctie. Gemiddeld hebben we nu nog zo’n 20 jaar te
gaan. Is dat eng? Welnee, dat is juist nog
super lang, want er komt dus nog de helft
van de afgelopen Virgieltijd bij!

Sinds 1977:

Jimmy Carter is dat jaar de 39e president
van de USA geworden. Wellicht niet de
meest succesvolle president, maar toch:
voor het eerst komen er diplomatieke betrekkingen tussen USA en China (ten koste van Taiwan). De Camp David akkoorden

tussen Israël en Egypte komen tot stand
(leidend tot de Nobel prijs). Heeft dat geholpen? Het Midden Oosten is nog steeds
een “war-zone”. De SALT verdragen, ter
beheersing van nucleaire wapens, worden
ondertekend met de USSR (onder Brezjnev). Pas na de Glasnost wordt dat weer
Rusland en ook enigszins open, maar is
inmiddels weer bijna terug op waar ze
vandaan kwamen; koude oorlog toestanden. Inmiddels hebben India, Pakistan,
Noord-Korea en wellicht Iran zich als nucleair land gemeld. Niet de meest stabiele
landen voor dergelijk wapentuig!
Iran staat in dat jaar aan de vooravond
van de Islamitische Revolutie. We weten
hoe het met dat land verder is gelopen.
Zal het ooit beter worden?
Afghanistan (hadden we er toen ooit van
gehoord?) zou later door Rusland worden
binnengevallen (waarom ook al weer?) en
dat moest natuurlijk worden bestreden.
Sindsdien zijn er (fundamentalistische)
groepen als Moedjahedien groot gemaakt;
later verworden tot Taliban, Al Qaida en
IS; de vraag nogmaals stellend: waarom
ook weer? Zuid-Amerika bestond vooral
uit militaire junta’s en die zijn inmiddels
allemaal wel verdwenen. Afrika, tja … Afrika blijft Afrika, het is en blijft een continent van etnische onrust. Ondanks dat
apartheid al weer enige tijd tot het verleden behoort, blijven er dreigende genocide situaties. Ook hier de vraag: zal het
ooit beter worden?

Sinds 1977:

Hebben we de desktop PC zien komen met
de monochrome beeldschermen en niet
kunnen vermoeden dat we nu een smartphone hebben met meer rekenkracht dan
een hele afdeling aan PC’s van toen. Ook
platte kleurenschermen groter dan een m2
waren ondenkbaar. Mobiele telefoon in je
binnenzak; niet voor te stellen in die tijd.
Internet, Wikipedia, social media. Een oneindige bron van informatie en berichten.
En wij maar zwoegen in de bibliotheek.
Enfin, maar hoe deden we dat dan toen,
als we iemand nodig hadden, een bericht
moesten sturen en/of de weg moesten
weten? Onze kinderen lijken te kunnen

verdwalen in hun eigen stad als ze zonder
“mobiel” op weg moeten naar de buren!
Vooruitgang? Jazeker. Verbetering? Niet
altijd!

In 1977:

•
Tekenen 240 intellectuelen en dissidenten het Charta 77 in wat toen nog
Tsjecho-Slowakije heette en Europa uit 33
autonome landen bestond (is nu 49!).
•
Botst een Boeing 747 van de KLM
door zware mist op eenzelfde toestel van
PanAm op het vliegveld van Tenerife. De
grootste vliegtuigramp ooit, er komen 583
mensen om.
•
Vindt de treinkaping bij De Punt
plaats en gelijktijdig de gijzeling van de
lagere school in Bovensmilde.
•
Wint Wil Hartog de 500cc-klasse
van de TT Assen.
•
Overlijdt Elvis Presley in Memphis.
•
Sterft Steve Biko aan hoofdverwondingen in een gevangenis in Zuid-Afrika.
•
Ontvoeren en doden Die Rote Armee Fraktion de West-Duitse werkgeversvoorzitter Hanns-Martin Schleyer.
•
Wordt “Saturday Night Fever” met
John Travolta een megafilm, alsmede
“Star Wars Episode IV”.
•
Worden Anni Friesinger, Shakira,
Ilse de Lange en Giel Beelen geboren.
•
Worden
“Rumours”
(Fleetwood
Mac), “Hotel California” (The Eagles) en
“Even in the quietest moments” (Supertramp) uitgebracht.
Oh ja, in 1977 melden zich ook 111 nieuwe leden voor de KMT van de KSVSV (dat
was toen niet zo veel) en later nog eens
75 (dat was wel veel!) voor de na-KMT.
Opgeteld blijft 1977 een klein Virgiel jaar,
kom dus ook en vier het mee.

Goedemorgen!
Michael Laddrak
Andries van der Werf

25

OV Lustra

Taurus, Tenniphil, Dopie, Lancet en Yeti gaan een zeer
feestelijk jaar tegemoet. Het aankomend collegejaar
is namelijk voor al deze onderverenigingen een lustrumjaar! De diverse Lustrumcommissies zijn al druk in
de weer om borrels, feesten, gala'a en nog veel meer
moois te organiseren. Gelukkig focussen deze commissies zich niet enkel en alleen op de huidige leden, maar
richten ze zich ook op de oud-leden. De gala's zijn bijvoorbeeld toegankelijk voor oud-leden en op de meeste
lustra wordt er een speciale oud-ledendag georganiseerd! Lees er meer over op de volgende pagina's!
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Tenniphil

Beste oud-leden,
Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel een
lustrum van Tenniphil meegemaakt. Het 14e
lustrum dat komend jaar plaatsvindt zal ze
echter allemaal laten verbleken. Inderdaad,
het is alweer zover: op 26 maart 2017 zal
Tenniphil 70 jaar bestaan. Samen met een
gemotiveerde Lustrum Commissie zal het
70ste bestuur der S.V.T.V. Tenniphil er alles
aan doen om een mooi jaar voor de ondervereniging en al haar leden en oud-leden
neer te zetten.
Naast de gebruikelijke activiteiten zullen er
gedurende het hele jaar lustrum activiteiten
worden neergezet waaronder een gala, een
wintersport, verscheidene borrels en meer.
Op een aantal activiteiten zijn oud-leden uiteraard ook welkom. Hierover zal met alle
oud-Tenniphilianen op tijd contact worden
opgenomen.

Op 26 maart 2017 zal Tenniphil
70 jaar bestaan!

Tot snel!
Met Tenniphiliaanse groet,
De 14e Lustrum Commissie:
Marion Tuijp				QQ’er
Amy Hoogenstraaten		
QQ’er
Gijs van der Velden
Pauline Muñoz Balvi
Jaïr Knorringa
Kristel Wenink
Maurits Misana
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Dopie

Bij Dopie zijn er ieder jaar hoogtepunten
die al lange tijd traditie zijn. Denk aan het
VolleMaanToernooi, de DopieDixo’s en het
sjaarschdiner. Naast deze fantastische activiteiten zijn er ieder jaar ook andere dingen
die Dopie bezighoudt. Hieronder een handjevol zaken die afgelopen jaar speelden.

Verplaatsing bestuurswissel

De Raad van Advies van Dopie heeft twee
jaar geleden besloten om de bestuurswissel te verplaatsen. Het Dopiebestuur is
een jaarlijks wisselende groep. Voorheen
was het altijd zo dat de officiële overdracht
plaatsvond begin september. Het leuke
hiervan is dat de kersverse groep mega
enthousiast is aan het begin van het hockeyseizoen, maar het nadeel is dat er regelmatig iets mis gaat omdat een onervaren groep bestuurders opgezadeld zit met
grote taken in een chaotische periode: de
seizoensopstart. Daarom zal de overdracht
in het vervolg niet in september, maar in
december plaatsvinden.
Dit beleid is tot uiting gebracht tussen
2015 en 2017. Het 69e en 70e bestuur zitten beide vijf in plaats van vier kwartalen.
Vanaf december 2017 zal het 71e bestuur
geïnstalleerd worden. Vanaf dat moment
zit ieder Dopiebestuur van december tot
december.

Verhuizen naar complex HC Rijswijk

Afgelopen jaar heeft het Dopiebestuur onderzocht of het mogelijk is om te verhuizen van het sportcomplex van de TU naar
de accommodatie van een andere hockeyvereniging. Na een aantal gesprekken
met verschillende verenigingen in de omgeving van Delft bleek dat HC Rijswijk de
enige vereniging is die zijn accommodatie
beschikbaar kon stellen.
De grootste reden voor de verhuis-wens is
dat er op het Sportcentrum te weinig ruim28

te is voor Dopie voor wedstrijden (op een
thuiszondag spelen enkele Dopie teams
een wedstrijd op Hudito) en voor trainingen (er is geen enkele speelruimte meer
mogelijk in het huidige trainingsschema
en teams die een keer in de week willen
trainen moeten wij als bestuur teleurstellen omdat dat niet in het trainingsschema
past). Daarnaast is het voor Dopie niet
mogelijk om een team te groeien omdat
het Sportcentrum eigenlijk al boven het
maximum aantal teams zit dat het kan
huisvesten.
Het Dopiebestuur heeft zowel HC Rijswijk
als het Sportcentrum onderzocht op de
volgende punten:
1)
Hockey; de capaciteit van de velden
en de beschikbare trainingstijden
2)
Sfeer; wat verandert er bij een verhuizing qua derde helft en feesten
3)
Dopiaanlast; wat wordt er extra van
Dopianen verwacht bij een eventuele verhuizing
4)
Financieel; hoe ziet het totale kostenplaatje er uit ten opzichte van de huidige situatie
De voor- en nadelen van het al dan niet
verhuizen zijn tegen elkaar afgewogen en
beoordeeld aan de hand van de bovenstaande punten. Beoordelingen zijn onder
andere gemaakt door middel van een ledenenquête onder Dopianen en meetings
met het bestuur van HC Rijswijk. Op het
moment van schrijven ziet het er naar uit
dat een verhuizing erg lastig wordt omdat
het financieel niet toereikend is.

Oud-Dopianen-dag

Afgelopen februari 2016 hebben een aantal (oud-) bestuurders van Dopie bijeen
gezeten met de oprichters van de Dopie
Oud leden Club (DOC): Hugo Houben en
Jasper Meijer.
De DOC is inmiddels al een tijd geleden
opgericht; er is een stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en er is bovendien een notariële akte. Van
de stichting is echter nog niet veel gebruik
gemaakt. In seizoen 2009 - 2010 heeft
het Dopiebestuur actief actie ondernomen
om er meer gebruik van te maken met als
doel de mogelijkheid bieden aan oud-Dopianen om een à twee keer per jaar bijeen
te komen en zo het Dopie-gevoel te versterken. Zo is er een oud-besturen Benefiet-diner georganiseerd en is er een lijst
opgesteld van oud-Dopiebestuurders tot
1954. Sindsdien heeft de DOC stil gelegen.
Het doel van de avond in februari was dan
ook om de DOC nieuw leven in te blazen.
De belangrijkste stap daarin is het creëren van een vaste jaarlijkse basis voor de
DOC, of beter gezegd voor de jaarlijkse
activiteit(en) die zullen plaatsvinden.
In eerste instantie zal er jaarlijks een oud
H1/D1 wedstrijd met afsluitende borrel
georganiseerd worden. Voor deze dag zal
er ieder jaar een standaard datum voor
deze dag op de planning staan, namelijk:
de eerste vrijdag na de laatste competitiewedstrijd. Het doel hiervan is dat de
gewoonte van de dag er in moet slijpen.
Naarmate deze dag populairder zal worden
onder oud-Dopianen zullen er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd of
kan de bestaande dag steeds groter worden aangepakt.
Afgelopen juli heeft deze dag plaatsgevonden. De huidige selectie van H1 speelde
een wedstrijd tegen de oude H1-spelers en
dames speelden een zelfde pot. Na afloop
was er een gezellige borrel op Virgiel. Het
bleek achteraf lastig om alle oud H1 en D1
spelers te bereiken. Dus ben je oud-Dopiaan en lijkt het jou gezellig om deel te nemen; stuur een mail naar extern@dopie.
nl!

Dopie Lustrum

Komende 14 oktober bestaat S.V.H.C. Dopie 70 jaar en dat betekent dat er weer
een lustrum voor de deur staat! Er is een
super enthousiaste Lustrumcommissie
aangesteld die een aantal gave activiteiten
zullen verzorgen. Zet de volgende data alvast in je agenda:
•
14 Oktober: Deze datum mag
uiteraard niet zomaar voorbij gaan en
daarom zal er op deze vrijdagavond een
gala plaatsvinden voor zowel huidig als
oud-Dopianen. Het gala zal plaatsvinden
op Alcuin en is dus niet alleen gelegenheid
weer eens goed een avond te feesten met
je oud-teamgenootjes, maar ook nog eens
terug te keren op de societeit.
•
21 Oktober: Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij het gala, dan wordt er
een week later een receptie georganiseerd
waar de gelegenheid is Dopie te feliciteren
en weer eens goed geborreld kan worden.
Er wordt het archief ingedoken en oude
verhalen en foto's naar boven gehaald zodat er aan de huidige Dopiaan uitgelegd
kan worden hoe je een echte goede derde
helft neerzet.
Behalve deze activiteiten zijn er verschillende lustrumgadgets te verkrijgen en zal
er zelfs een kalender gemaakt worden. Wij
hebben er alvast heel veel zin in, maar
ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Er wordt hard gewerkt om zoveel
mogelijk oud-Dopianen te bereiken om met
zoveel mogelijk van jullie jaar- en teamgenoten het lustrum te kunnen vieren. Mochten jij en je team wél interesse hebben
in het lustrum, maar niet zeker weten of
je e-mail bij Dopie bekend is, stuur dan
een mailtje naar lustrum@dopie.nl, zodat
we je op de hoogte kunnen houden van al
het nieuws.

''

Er wordt hard gewerkt om zoveel
mogelijk oud-Dopianen te bereiken
om met zoveel mogelijk van jullie
jaar- en teamgenoten het lustrum
te kunnen vieren.
29

Taurus

Een goede gelegenheid voor een jaar vol activiteiten met als een van de
hoogtepunten het gala waarbij we hopen veel oud leden te verwelkomen!
In het jaar waar de prestaties van het Nederlands elftal tegenvielen heeft Taurus een
mooi seizoen neergezet.
Taura 1 speelde onder leiding van hun nieuwe trainer, Edwin Arndts, een goed seizoen
waarbij ze net naast het kampioenschap grepen en als tweede eindigde. Door deze
prestatie gaat Taura 1 volgend jaar in de derde klasse spelen, een nieuw hoogtepunt!
Verder wist Taurus 6 dit jaar wederom het kampioenschap te bemachtigen en werd dit
ook op een passende manier gevierd. Taurus 6 is niet het enige team wat een goed jaar
heeft gedraaid, ook Taurus 2 is met behulp van hun vaste trainer, Cees van der Ende,
dit jaar op 3de plaats geëindigd in de vierde Klasse. Een top prestatie met een hoop om
naar uit te kijken voor volgend seizoen! Voor Taurus 1 viel het seizoen dit keer helaas
iets tegen, de derde klasse is een zware competitie. Alhoewel onze stieren van Taurus
1 hard hebben gevochten, zullen ze volgend seizoen in de vierde klasse moeten meedoen. Maar de strijdlust vlamt nog in de ogen van deze beesten en er bestaat geen
enkele twijfel dat ze volgend jaar weer met volle kracht aan het seizoen van 2016-2017
starten.
Wat begon als twee groepen enthousiaste mensen die graag eens een balletje wilden
trappen, zijn uit Taura 2 en Taurus 3 twee volwaardige teams ontstaan. Met initiatief van
het 69ste en begeleiding van het 70ste Taurusbestuur, hebben beide teams nu een trainer,
materiaal, vaste trainingen en draaien ze mee in de competitie. Ondanks dat de punten
dit jaar enigszins achterbleven, staan ze vol enthousiasme elke week weer op het veld
(en bij de activiteiten). Nu al geharde veteranen met een compleet voetbalseizoen achter rug, wordt er volgend jaar veel verwacht van deze elftallen.
Naast het feit dat volgend jaar een mooi seizoen is om naar uit te kijken vanuit een
voetballend perspectief, valt er binnen Taurus een hoop meer te vieren. Het XIV Lustrum komt eraan! Met de opening op de officiële verjaardag van Taurus, 17 Oktober. Een
goede gelegenheid voor een jaar vol activiteiten met als een van de hoogtepunten het
gala waarbij we hopen veel oud leden te verwelkomen! Onze Lustrum Commissie zal er
ongetwijfeld voor zorgen dat dit een evenement wordt om naar uit te kijken!
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Yeti
Het collegejaar begint weer, het bestuur gaat wisselen en een nieuwe commissie treedt
op in het dagelijkse leven van de Yetiaan. De Lucie is weer ontdooid uit zijn kille vijf
jarige yetiwinterslaap en begint vol goede moed aan het 35ste jaar der S.V.A.C. Yeti.
Iedere winterslaap heeft het Yetimonster vijf jaar om te broeden op thema. Waarmee
hij vorige keer in slaap is gedoken met het thema ‘XXX Size does Matter’ komt hij na
deze winterslaap helemaal los onder het Thema ‘Release the Beast’. Samen met Annick
Teepe, Roeland Rademakers, Geert Bakker, Martijn Bruil, Olaf Dressing en Dirk Klijn zullen er meerdere activiteiten, gadgets en rauwe grappen gepland en gebrouwd worden
om er een memorabel jaar van te maken.
Want wie wil de stoere behaarde Yetiaan die op woensdag de toko uitspeelt, de weekenden bruinbakkend in de Belgische rots vertoefd en in de zomervakantie blèrend menig
alpentop op rent niet zien in een strak rokkostuum met Yetistrikje? Compleet uit zijn
eigen comfortzone gezet?
Naast deze speciale activiteit zal het normale leven der Yetiaan voort denderen, de
weekendjes blijven komen, de bbq’s blijven episch met woef na woef. Maar de Lucie zal
er voor zorgen dat het monster af en toe op een activiteit opduikt om het 7e lustrum jaar
speciaal te maken en het 35-jarige bestaan der S.V.A.C. Yeti te blijven vieren.
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Virgiel Discussie
Gezelschap
Lancet
Virgiel Discussie Gezelschap Lancet bestaat dit
jaar 65 jaar. Dit gaat uiteraard gepaard met
de viering van het 13e lustrum. Waartoe is VDG
Lancet tegenwoordig uitgegroeid en welke
lustrumactiviteiten staan er op de planning?

Lancet

Lancet is in 1951 opgericht als ondervereniging van Virgiel en bedoeld voor leden
van Virgiel die zich wilden ontplooien op
intellectueel gebied. Het blijkt dat er door
de jaren heen steeds meer culturele interesses zijn ontstaan op Virgiel, want inmiddels telt Lancet ruim 2000 leden. Het
gehele jaar door organiseert Lancet verschillende activiteiten met onder andere
als doel persoonlijke ontwikkeling, verbreding van interesses en culturele ontplooiing. Deze activiteiten lopen uiteen van
workshops, lezingen, debatten en cabaret tot diners, jamsessie’s en feesten. In
maart elk jaar vindt het hoogtepunt van
het jaar plaats, de Lancetweek, waarin zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld
door een groot scala aan workshops, lezingen, muziek en kunst, en dat allemaal op
de toko.

Ondercommissies

Voor het organiseren van een deel van
deze activiteiten heeft Lancet de hulp van
ondercommissies. De huidige ondercommissies zijn de Vicie, Musicie, Intellecie
en Lancetreis. De Vicie, ontstaan vanuit
Lancienema en Camera Obscura, richt zich
op alles wat te maken heeft met beeld.
De Musicie ontfermt zich over de muziek
op de toko, hieronder vallen bijvoorbeeld
de sjaarschband, de jamsessie’s en het
beheer van de bandkelder. De Intellecie
houdt zich bezig met het organiseren van
debatten en diepgaande lezingen. Tot slot
ontfermt de Lancetreis zich over twee reizen, zowel een 24-uurs reis als een grote
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reis. Met het oprichten van deze ondercommissies behoudt Lancet de aanstroom
van breed georiënteerde activiteiten waar
op gedoeld wordt.

Lancet Lustrum

Zoals genoemd is dit het jaar van het 13e
lustrum van VDG Lancet. Dit jaar wordt
er dus nog een schepje bovenop al deze
activiteiten gedaan. Om het 12e lustrum
te vieren is er een 24-uurs festival georganiseerd die in het teken stond van muziek, workshops, een tweedehands markt,
cabaret, toneel en kunst. Daarnaast was
er de unieke mogelijkheid om je tent op
te zetten in de sociëteitszaal en dus een
nachtje op Virgiel door te brengen. Dit jaar
staan drie activiteiten op de planning. In
de eerste periode van het collegejaar (Q1)
gaan we een externe activiteit organiseren. Hierbij kunt u denken aan een workshop, lezing of een zeepkistenrace. In Q2
volgt een activiteit met dates, zoals aan
een rollerskate disco in de sociëteitszaal
of een gala. In Q3 is er weer de jaarlijkse
Lancetweek vol activiteiten en in Q4 gaan
we ons richten op een weekendactiviteit.
Dit zou weer iets in de richting van een
festivalweekend op Virgiel kunnen worden.
Voor nu bedankt voor het lezen en meer
info voor leden van Lancet volgt!
Met Cultureluurse groet,
Bent Verhoeff
Comm. Extern der Lancet Lustrum Bestuur

Vossendiner
Vrijdag 17 juni was het weer zover: het
jaarlijkse ‘grote van den Vos Reynaerde Oud-Vosch diner’. Hét moment voor
de jonge Vosjes om de oude, wijze, maar
vooral sluwe Oud-Voschen te leren kennen. Om 5v5 druppelde de toko langzaam
vol met rood gedaste (oud-)Virgilianen om
vervolgens plaats te nemen op het zomerterras met een biertje in de hand. Beneden
in de keuken waren Vosch Alsem, Born en
Wiegel al druk bezig met de voorbereidingen voor het diner. Toen de volledige Voschenroedel present was, werd het tijd om
aan te schuiven in de Boekerij. Onder het
genot van een stokbroodje en een glaasje port werden de eerste verhalen gedeeld
van en over de Voschen.
Dat het koken voor de Voschen in de Welpenperiode zijn vruchten afwerpt bleek
maar weer toen de gangen een voor een
op tafel verschenen. De kook-Voschen
stelden niet teleur, in tegendeel zelfs!
•
Het voorgerecht, bestaande uit zalm, avocado
en haricots verts, gerold in
gegrilde courgette, gegarneerd met rode bietenblaadjes.
•
Het hoofdgerecht, bestaande uit haricots verts
met spek, asperges met
een botersaus, beenham en
aardappeltjes met rozemarijn uit de oven.

•
Het nagerecht, bestaande uit stracciatella-ijs met aardbeien.

Er is genoten.
Dat de tekst onthouden van het Voschlied geen gemakkelijke klus is, heeft elke
Vosch ervaren. Maar dat de Vosch geen
melodie kan volgen was nieuw. Wat blijkt?
De melodie van het Vosch-lied is door de
jaren heen ietwat veranderd, wat zorgde
voor verbaasde gezichten onder de oude
garde. Van de oorspronkelijke melodie,
het nummer Red Army Choir van de film
The Hunt for Red October, is tegenwoordig
erg weinig overgebleven.
De speeches, van zowel de huidige als
oud-Voschen, sloten iedere gang mooi af.
De oudst aanwezige Vosch had de mooiste
boodschap, waar wij volgende jaren zeker
aan zullen werken: “Dat slechts een fractie van alle leden van de Voschen aanwezig is op het diner mag de pret zeker niet
drukken, maar wat zou het mooi zijn als
er meer oud-Voschen af zouden komen op
dit diner.” Zijn voorstel: Stel voor elke lichting Voschen iemand aan die zijn jaargenoten optrommelt, zodat we volgend jaar
een veel grotere zaal dan de Boekerij kunnen vullen om samen te genieten van een
heerlijk diner.

Op naar volgend jaar!
Met sluwe groet,
Vosch Van Manen
33

Oudhakendiner
Vishaak Oudhakendiner 2016
Heb je je ooit afgevraagd hoe ruim 85
vrouwen in een rode tuinbroek er uit
ziet? Dat kan ik je nu wel vertellen, dat
ziet er namelijk bijzonder gezellig uit! Op
vrijdag 27 mei was het Oudhakendiner
2016 voor het vrouwendispuut Vishaak.
De voorafgaande maanden is er heel wat
gemaild en overgehaald om zoveel mogelijk Haken naar de sociëteit te krijgen
om een ouderwetse Vishaak-avond neer
te zetten. We hoopte op ongeveer 40
aanmeldingen, maar dit is ruim verdubbeld!
De avond begon rustig, steeds meer
vrouwen druppelde de prestigezaal binnen om vervolgens direct bij de bar een
biertje te ontvangen en bij te kletsen
met alle Haken. De uitroep “Heee jij ook
hier!“ en vele varianten hierop heb ik
meerdere malen voorbij horen komen.
Een van de eerste vragen die ik kreeg
was: waar is de haring? En toen bedacht
ik me al, eigenlijk is er niet zoveel veranderd… Na een bescheiden borrel, een
groepsfoto en een welkomstpraatje werd
het Vishaak lied ingezet die uit volle
borst werd meegezongen door de gehele
groep.
Achter in de eetzaal zou uiteindelijk het
diner plaatsvinden. Hoewel het een bee
tje krap was mocht dat de pret niet drukken. Een roodverlichte zaal, kannen met
bier en vooral veel geklets, geschreeuw
en gezang gaven die ongedwongen sfeer
die mij zo vertrouwd is bij Vishaak. Stoere vrouwen met een uitgesproken mening die wel van een biertje en gezelligheid houden.
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Tijdens het diner hebben we genoten van
een hilarische speech van onze oprichtster: Mariet Buis. Met een begeleidende
PowerPoint presentatie heeft ze over het

ontstaan van Vishaak en de bijbehorende liederen verteld maar ook vooral veel
mooie herinneringen opgehaald, “weet je
nog toen…in mijn tijd…”. Tijdens de speech
is er dan ook veel gelachen, hartelijk dank
Mariet!
Na het volledige vis menu genuttigd was
hoort er traditiegetrouw nog het bedanken
van de chefkok bij. Piet heeft altijd een speciale band gehad met Vishaak en dus nog
voordat er een lied werd ingezet stond Vishaak op om Piet te bedanken met het lied
“De ideale man” en volgde vanzelfsprekend
een cadeautje. Maar Piet zou Piet niet zijn
als hij niet even zijn Vishaak tattoo zou showen en waar die zich bevind, tja, dat laat ik
aan de verbeelding over.
Na het gezellige diner werd de borrel weer
voortgezet in de prestigezaal. Hier werd het
al snel duidelijk dat men maar een ding wilde; een ‘gummi’. “Gummi arabicum…” brulde door de zaal terwijl het al snel pijnlijk
duidelijk werd dat de ‘oudere’ nummers eigenlijk veel genialer zijn dan de jongere varianten. Het was echt fantastisch om te zien
hoe iedereen bij meerdere jaren meezong!
De barmannen stonden volgens mij ook vol
verbazing te luisteren “wat zingen deze dames die mijn moeder hadden kunnen zijn?”,
de broekies, het is duidelijk dat ze Vishaak
nog niet kennen.
Langzaamaan loopt de avond dan toch ten
einde en kijk ik, en volgens mij alle aanwezigen, terug op een ouderwetse Vishaak
avond. We hebben gelachen, gezongen, gedronken en gespeecht. Een avond die mij
liet zien wat Vishaak betekent, niet alleen
nu maar ook voor later. Ik kan niet wachten
om over 30 jaar weer in mijn tuinbroek naar
Virgiel te gaan om even lekker als vanouds
met alle Haken te zingen over vissen, mannen en bier.
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Foto komt nog

Stichting TOP-Virgiliaan
Het eerste operationele jaar van Stichting
TOP-Virgiliaan is een feit. Verschillende
Virgilianen hebben al de vruchten mogen
plukken van dit initiatief en hun verdiende
financiele bijdrage gekregen. Deze Virgilianen hebben elk hun eigen redenen waardoor ze niet in aanmerking kunnen komen
voor de door de TU Delft uitgeschreven
RAS-maanden. Meer dan 30% van deze
groep komt niet in aanmerking doordat zij
een HBO studie volgen. Door deze maanden worden zij toch nog financieel bijgestaan, net zoals de andere studenten die
aan de TU Delft studeren.

Komend jaar zullen Iza Bergman (Secretaris) Anne Roebroeck (Penningmeester B)
en ikzelf, Emiel Bartels (Commissaris Extern), de Stichting overnemen van Koen
Hiemstra en Eefje Visser. Wij hebben er
veel zin in om de Stichting naar een nog
hoger niveau te brengen. Zo worden er
ideeën geopperd om een Commissie van
Aanbeveling in het leven te roepen waardoor ook de erkenning gekregen wordt
vanuit de Stichting om zo de meerwaarde van commissiewerk te benadrukken.
Los van de financiële steun die al gegeven
wordt.

Door de huidige verschoolsing van de TU
Delft in de vorm van meer verplichte colleges, maar ook de overbezetting van de
TUDelft waardoor studenten ’s avonds
colleges hebben, is Stichting TOP-Virgiliaan nog belangrijker geworden. Studenten
worden namelijk hevig onder druk gezet
om zo snel mogelijk te studeren. Hierdoor
besluiten ze eerder om geen commissie
te doen, wat resulteert in minder ervaring
en ontwikkeling op vlakken buiten hun
studie. Doordat studenten weten dat ze
door Virgiel gesteund worden op financieel
vlak, wordt de drempel van een commissie willen doen lager. Hierbij is Stichting
TOP-Virgiliaan dan ook de ondersteunende
en soms doorslaggevende factor.

Zoals u hopelijk weet zal deze Stichting
niet kunnen bestaan zonder de Club van
100. Graag zou ik diegene ook hartelijk
willen bedanken voor het mede mogelijk
maken van dit prachtige initiatief.

Aan het einde van dit jaar wordt er besproken wat de nieuwe RAS-regelingen gaan
worden. Wij zijn zeer benieuwd wat de uitkomst wordt van dit overleg en hopen dat
de TU ook vooral de meerwaarde van commissie ervaring opdoen ziet zoals wij die
als Virgiel zien.
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Bent u geïnteresseerd om ook in de Club
van 100 te komen, of zou u graag er
meer over willen weten? Mail dan naar
clubvan100@virgielreunist.nl of bel mij,
Emiel Bartels, op 015 2151 697.

Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat u zelf in Delft heeft gewoond. Toch weet u vast nog wel
wat voor een prachtige tijd u hier
heeft beleefd. Van rondhangen
op de Sociëteit tot studeren op
de TU, het kon allemaal niet op.
Maar het mooiste was uiteraard
uw eigen studentenhuis. Hier
werden de meeste uren gesleten en met sommige huisgenoten
zult u wellicht nog steeds contact
houden. Gelukkig hoef ik u niet de
meerwaarde van een Virgielhuis
te vertellen en snapt u ook waarom het goed is voor Virgiel om zo
veel mogelijk Virgilianen te huisvesten in Virgielhuizen. Dat laatste is iets waar Student en Huis
Delft zich mee bezig houdt. Wij
zijn het overkoepelende orgaan
tussen investeerders en huiszoekende Virgilianen. Samen met
investeerders gaan wij op zoek
naar geschikte huizen in en rond
het centrum van Delft. Wanneer
beide partijen denken dat het een
juiste keuze is, wordt het huis gekocht. Vervolgens zal een groep
Virgilianen de kans krijgen om in
dit huis te gaan wonen en zo een
nieuw verenigingshuis op te starten.

''

Het afgelopen jaar is de commissie flink op de schop gegaan. Er
zijn een aantal nieuwe mensen bij
gekomen die met flink veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan. In het begin van het jaar
heeft dit wat nieuwe kleine panden opgeleverd die inmiddels be

woond zijn. Het voelt natuurlijk
ontzettend goed om Virgilianen
te kunnen plaatsen op plekken
waar ze het naar hun zin hebben,
het voelt nog veel beter als dat
er 19 tegelijkertijd zijn. Dat gebeurde anderhalf jaar geleden op
de Voorstraat midden in het oude
centrum. Student en Huis heeft
het destijds voor elkaar gekregen
om samen met een oud-Virgiliaan
een groot pand op de Voorstraat
te kopen. Het betreft Voorstraat
63, met plaats voor 19 personen.
Een grote groep mannelijke Virgilianen die genoodzaakt waren
hun vorige woning te verlaten zijn
hier ingetrokken. Op dit moment
heeft deze investeerder weer een
groot pand weten te bemachtigen
en staan we op het punt om een
grote groep Virgilianen blij te maken met een nieuw huis.

Student & Huis

Beste reünisten,

Op deze manier dragen ook oud
Virgilianen actief een steentje bij
en bezorgen zij nieuwe studenten
een mooie tijd in Delft. Heeft u ook
interesse in een investering die
niet alleen rendabel is, maar die
er ook voor zorgt dat een groep
Virgilianen het maximale uit hun
studententijd kan halen? Wij helpen graag, dus werp gerust een
blik op onze website www.studentenhuisdelft.nl of neem contact
met ons op via info@studentenhuisdelft.nl.
Namens heel Student&HuisDelft,
David van der Meer

Op deze manier dragen ook oud Virgilianen actief een steentje
bij en bezorgen zij nieuwe studenten een mooie tijd in Delft.
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Het jaar 1992
Ergens in augustus ‘92 stonden we met
ruim 300 man op de buitenplaats van Sociëteit Alcuin, dit najaar vieren we dat we
25 jaar lid zijn. En natuurlijk waren we Lustrumfeut! Virgiel bestond 95 jaar en dat
zouden we weten ook! Voor de leden was
dit heerlijk, immers, 300 feuten die lekker
konden helpen met sjouwen, opbouwen,
opdienen, klussen en allerlei andere zaken
die de Virgilianen zelf liever niet deden. En
ze vertelden ons dat dit echt de normaalste zaak van de wereld was...;-)
En natuurlijk zijn we er sterk uitgekomen,
en wat een heerlijk jaar was de lichting
‘92 - BOEM! Van Polder-Kolder feest op de
Toko, tot grandioos Gala in het Kurhaus.
We herinneren ons dat er elke week wel
een lustrum week was. Teruglezend in het
Annuarium van 1994 (want zolang duurt
een Lustrumjaar blijkbaar) blijkt dat ook
zo geweest te zijn.
Maar wat voor jaar was 1992 eigenlijk? En
waar liggen de overeenkomsten met 2016?
In 1992 werden de Olympische Zomerspe-
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len gehouden in Barcelona. We wonnen
twee gouden medailles en eindigden op de
20e plek op de medaillespiegel. De Olympiade was veel minder een 'dingetje' dan
nu. Alhoewel, de gouden medaille van Ellen van Langen op de 800m is nooit meer
geëvenaard is door een Nederlander.
Het verdrag van Maastricht werd in februari 1992 gesloten, en in de loop van het jaar
geratificeerd door de deelnemende landen.
Het einde van de Gulden, de start van de
Euro zoals we die nu kennen. 25 jaar later
staat de EU onder druk, een mogelijke Brexit van Engeland tot voorlopig dieptepunt
voor de samenwerking.
1992 is ook het jaar van flinke Nederlandse vliegrampen. Er stort een F16 neer in
Hengelo, het onfortuinlijke EL-AL vliegtuig
vliegt in de Bijlmerflat en in Faro stort een
Martinair vlucht neer. Vele doden tot gevolg, een harde scheur in de samenleving.
Beelden van de rampen worden nog steeds
met regelmaat getoond, vergelijkingen
met recente rampen dringen op.
In de VS komen de democraten aan de

macht, na de overwinning van Clinton op
Bush. Ondanks zijn scherpe optreden in de
golf-oorlog moet Bush het stokje overdragen. We gaan kijken hoe de taken deze
november worden verdeeld.
Het wereldnieuws belette ons niet om een
prachtig jaar te vieren. Als gedrillde feuten (compleet met jo-jo en haarband met
propellors) genoten we van ons jaar en de
sjaarstijd. De IC werd later onze vriend
en er werd flink gelachen. We vierden het
gala in het Kurhaus en belandden met
zand tussen de bilnaad op het strand met
onze galadates. Of we alles wel echt goed
geleerd hadden in die vier weken(!) KMT is
de vraag. We moesten voor het eerst een
garderobe bemannen tijdens een van de
AHC feesten met als gevolg dat alle jassen
kwijt waren. Slechte kapstokken in combi
met een te kleine garderobe en teveel bier
waren de oorzaak, ruzie met de zusjes tot
gevolg.
Fantastische feesten waren er zoals de Beach Party met heus verwarmd zwembad
op de binnenplaats en waterglijbaan uit de
Sociëteitszaal, zandstrand in de eetzaal.
De slag om de Rottemeren, snoeiharde
maar hilarische cabarets, musicals, langzaam komt alles weer boven. En dat gevoel van vrijheid, heerlijk. Zonder mobiele telefoon nog, dus lekker onbereikbaar
voor de buitenwereld.

ten binnen de jaarclubs, huizen en Virgiliaanse vrienden nog altijd voortduren, zij
het op een iets lager pitje misschien, maar

26 November zullen we dat vuurtje weer eens
even flink opstoken!

Dan zetten we onze telefoon even uit en
duiken we ouderwets onder. We draaien
een plaatje, praten weer eens goed bij en
doen een biertje voor Eén Gulden 25. Nou
vooruit, misschien is dat iets meer geworden!
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Bijzonder veel overeenkomsten met toen
en nu, waarbij vooral de pret en de contac-

Uw Jaarcommissarissen,
Tanja Monker
Jop Timmers
Rico Zweers
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Van Alcuin naar Berger
3 juni 2016
“Hoe kom ik van A naar B?” Dat is een
vraag die de consultants van Roland Berger vaak beantwoorden. Roland Berger is
een internationaal strategiekantoor met
vestigingen over de hele wereld, waaronder één in Amsterdam. In het geval van de
consultants wordt deze vraag gesteld door
een bedrijf, onderzoeksinstelling of iets
daartussenin. Echter, op de eerste vrijdag
van juni waren 20 leden van Virgiel bezig
deze vraag op te lossen in een iets andere
context: wat is de juiste route van Virgiel
naar het kantoor van Roland Berger? Hoe
komen zij van A(lcuin) naar B(erger)?
De middag begon met een lunch en een
interactieve introductie van Toon en Scott,
twee consultants van Roland berger, op sociëteit Alcuin. Hier is onder andere gesproken over ondernemerschap, de uitgebreide mogelijkheden die Roland Berger biedt
om te leren en jezelf te ontwikkelen en er
is een heel scala aan andere onderwerpen
en vragen behandeld.

40

Na deze introductie stapten de vier teams
in de wagens die (fout) geparkeerd op de
stoep stonden. Via een tussenstop aan het
strand van Katwijk puzzelden alle teams
zich met behulp van diverse aanwijzingen
naar het kantoor in Amsterdam.
Hoewel strategy consultancy natuurlijk niet
om het vinden van een fysieke route gaat,
vertoont het wel veel overeenkomsten met
het werk van de consultants. Waar zijn we
nu? Waar willen we naartoe? Hoe komen
we daar efficiënt en zo snel mogelijk, gezien de interne en externe ontwikkelingen?
Dat zijn vragen die klanten graag beantwoord zien door de consultants. Nadat alle
teams (de een wat sneller dan de ander)
het kantoor eenmaal bereikt hadden, zijn
er na een gezellige borrel op het dakterras nog een paar biertjes in de Blauwe Engel gedronken. Een leuke middag waarbij
onze leden uitgebreid kennis hebben kunnen maken met het strategiekantoor Roland Berger en de diverse groep mensen
die daar werkzaam is.

Back in the days '92
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Verhaal uit de oude doos
Feitjes uit 1967
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Ferdinand,
mijn bord is
nat. Nee mijnheer, dat is de
soep.

''
''

Beter een halve Virgiliaan,
dan een hele
knor.

Verbouwingen op Virgiel
Waarde Reünisten,
Sinds 2012 ben ik trots lid van Virgiel. De
geschiedenis, de normen en waarden van
de vereniging zijn mij wel bekend. Het besef van het belang van de Sociëteit kwam
mij echter twee jaar geleden pas.
Vele verenigingen, en in het speciaal Sociëteiten, hebben een geschiedenis om trots
op te zijn. Tot nu toe heb ik nog nooit
een verhaal mogen aanhoren dat zo uniek
was als die van Alcuin. Mijn volledige trots
kwam pas toen ik dit jaar mocht beginnen
als Commissaris van den Inventaris. Hoe
tof is het dat je als 21-jarige student het
onderhoud van een 15e eeuws klooster
mag overzien. Zulke gebouwen bezoek je
eigenlijk vooral als je met je ouders op vakantie bent.
Ik ben voorafgaand aan mijn jaar mij gaan
verdiepen in alle geschiedenis van het Sint
Barbara Klooster. De vele verhalen blijken
ontelbaar. Elke Virgiliaan heeft een eigen
verhaal of feit te vertellen over dat monument op de Oude Delft 57. Je zou wel
kunnen zeggen: “Alcuin staat nooit stil”.
Aangezien ik pas sinds 2012 lid ben van
onze vereniging heb ik relatief weinig vergelijkingsmateriaal. Mijn ervaringen hebben echter wel een diepe indruk bij me
achtergelaten. De mate waarin verbouwingen en vergaderingen worden voorbereid
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is van een dusdanig professioneel niveau
dat ik niet voor ogen had gehouden. Dit is
grotendeels te danken aan de grote hoeveelheid ervaring binnen de G.O.C., en dan
met name dhr. van Bergen. Vaak als besturen van andere verenigingen een kijkje komen nemen zijn ze dan ook verbaasd
over hoe goed projecten worden gedaan.
Deze hoge deskundigheid in het grote onderhoud is dan ook noodzakelijk. Tegenwoordig wordt er verwacht dat leden hier
ten minste even goed kunnen vergaderen
en studeren als op de TUDelft. Er wordt
verwacht dat je hier op elke dag door de
week kan eten, en dat het dan even goed
is als bij jou thuis. Ook moet het aanbod
van de bar toereikend en gevarieerd zijn.
Daar bovenop hebben we als Sanctus Virgilius het doel gesteld om in 2020 de duurzaamste studentenvereniging van Nederland te zijn. Hoe houd je zo’n sneltrein in
bedwang en op het juiste spoor?

“Alcuin staat nooit stil”
Deze trein is met een steeds snellere snelheid gaan bewegen. De zoektocht naar het
verleggen van de grenzen van het klooster
(zonder haar disrespectvol te behandelen)
is immer gaande. Dit is een zorgvuldig en
tijdrovend proces waarin we kritisch moeten kijken naar wat noodzakelijk is en wat
leuk is. Dat gaat niet altijd zonder mis-

stappen. Nog geen 10 jaar geleden zijn
de plannen voor de 5e fase net niet doorgegaan omdat dat toch een stapje te ver
was.
Om terug te komen op de spreekwoordelijke trein, waarin ik mij bevind. We hebben in de afgelopen jaren drie belangrijke
stations aangedaan. In de zomer van 2014
is de hele keuken verbouwd. Het doel hiervan was een hogere kwaliteit en kwantiteit
van diners en eettafel te kunnen garanderen. Dit was echter ook het begin van
een langdurig project om de kelders weer
in goede staat te krijgen. Met het oog op
onze doelstelling over de duurzaamheid is
ook een warmte terugwin installatie aangelegd. Deze installatie vangt alle warmte
op die wordt opgewekt bij het koelen van
onze etenswaren, en verwarmt hiermee
ons drinkwater. Momenteel eten er tweemaal per week 500 leden in de eetzaal en
het is lekkerder dan ooit.
Afgelopen jaar had ik de eer om de verantwoordelijkheid te nemen voor het vernieuwen van de Bollenkelder en de rest van de
bijbehorende installaties. Ook de koelmachines voor de nieuwe Bollenkelder en leidingwerk zijn toegevoegd aan het warmte
terugwin systeem. Voor onze studenten is
het momenteel erg grappig om te zeggen:
“Hoe meer bier we drinken, des te meer

warmte we opvangen.” Ook zijn er drie
speciaalbier tappunten toegevoegd aan de
Sociëteitszaalbar.
Naast deze twee ingrepen, is de oude commissiegang in de zuidvleugel aangepakt.
De nieuwe kamers zijn modern ingericht

en uitgerust met een elektronisch sleutelsysteem. Momenteel kunnen er ruim 70
vergaderingen per week plaats vinden.
Overdag zien we ook steeds meer groepen
langskomen om te studeren.
Wat valt er dan nog te verbeteren? Er
staan enkele noodzakelijke en enkele gewenste ingrepen op de planning. We moeten de Hooizoldervloer gaan verstevigen
en vervangen. Hier pakken we gelijk de
Hooizolderkap mee, zodat deze beter geïsoleerd is. Aan de andere kant willen we
ontzettend graag zonnepanelen op het dak
plaatsen en een gedeelte van de begaande
grond vloerverwarming geven. Deze verwarming moet dan lopen op teruggewonnen energie.
We moeten naast deze fantastisch grote
projecten ook enkele kleine ingrepen blijven doen. Voor ons blijft het fijn om aan
een ruimte te blijven sleutelen totdat hij
perfect is. Een goed voorbeeld daarvan is
de Prestige Kelder. Hier hebben onze leden
een lambrisering met spotjes gemaakt,
waardoor de ruimte een veel leukere sfeer
krijgt. Ook hebben we getracht de 4e fase
aantrekkelijker te maken voor ouderejaars.
Tussen de deuren naar de Oude Delft zijn
schaaktafels gemonteerd waar ook geborreld aan kan worden. Dit bleek een gouden greep want er zijn steeds meer ouderejaars daar te vinden, die onder het genot
van een speciaalbiertje, een potje schaak
spelen.
Het is een enorm uitdagende taak om in
een jaartje dit stoomschip op koers te houden. Er komen ontelbare hoeveelheden
troep en verhalen bij kijken. Maar man!
Wat voor een jaar maak je mee. Ik heb zelf
nu ook mijn nodige geschiedenis gemaakt
op deze onvergetelijke plek. Ik verheug
me erop om deze met jullie te kunnen delen op de Reünie. Binnenkort sta ik echter
niet meer aan het roer en mag ik het overdragen aan mijn opvolger. Via deze weg
wil ik Marloes Emmen dan ook enorm veel
plezier en succes wensen met deze taak!

Tot in november!
Friso van Wassenaer
Commissaris van den Inventaris
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Convocaat

Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2016
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit
voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2016 (ALV) op
zaterdag 26 november 2016 om 15.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin,
Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen ALV 21 november 2015
4.
In Memoriam
5.
Décharge en benoeming secretaris van het bestuur
6.
Jaarverslag 2015 / 2016
7.
Financiën 2015 (realisatie)
8.
Verenigingsbeleid 2017
9.
Financiën 2016 en 2017 (begroting)
10.
Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Ad punt 5: Het bestuur stelt voor om Renée Jaarsma onder dankzegging te
déchargeren als secretaris en Frederique van Riessen te benoemen tot secretaris. Deze voordracht is ook gepubliceerd op de website.
Je kan je vooraf aanmelden voor deze vergadering via het inschrijfformulier
voor de reünie (maar dit is niet verplicht). Als je je aanmeldt, ontvang je in de
week van 14 november per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten
3, 6 - 9.
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Volgende Reünisten Carmina

Verenigingsdiës

Annu uitreiking

Sociëteitsdiës

Reünie

Eettafeldiës

Start aanmeldingen reünie

Agenda

10 t/m 13 mei

April

27 februari t/m 3 maart

22 december

28 november t/m 2 december

26 november

21 t/m 25 november

Half oktober
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