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Wat kan je terugvinden in deze 

editie van het SocrAntje? 

 

• SocA bestaat 20 jaar! 

o Ontstaan van SocA 

o Lustrumactiviteiten 

• De 10 meest instagramproof plaatsen in Leuven 

• De feestweek 

• De ontgroening 

o Hoe zit dit juist ineen? 

o Getuigenissen van het huidige praesidium 

• Evenementenkalender 

• Bezigheden voor dode momenten 

 



 SocA is jarig! 

  

 

Op een warme zomeravond in juli 2000 zaten Tim Verheyen en Ruben 

Hendrickx, juist geslaagd in hun eerste jaar Sociale School, na te denken over 

de toekomst van de toenmalige studentenraad. Tim en Ruben wilden iets 

veranderen aan die onzekere toekomst aangezien deze ook de organisatie 

van het onthaalweekend voor de eerstejaars in gedrang bracht. In enkele 

weken is er die zomer veel gebeurd: logo en wapenschild ontworpen, naam 

gekozen… 

De eerste activteit onder de noemer ‘SocA’ was dan ook die bewuste 

startdriedaagse, waar 57 eerstejaars op aanwezig waren. Tijdens die 

startdriedaagse werden de krijtlijnen van SocA verder uitgewerkt. Hier is ook 

de beslissing gevallen om SocA dat academiejaar effectief van start te laten 

gaan als een studentenkring die de studenten van de Sociale School 

Heverlee voortaan zou vertegenwoordigen.  

Ondertussen zijn we 20 jaar verder! 

Deze prachtige jaren zouden nooit mogelijk zijn geweest zonder onze 

geweldige alumni, fenomenale ontgroenden, schitterende schachtjes en 

fantastische vrienden. Het volledige praesidium nodigt jullie daarom graag 

uit om samen met ons te klinken, zingen, eten, drinken en zooooveel meer op 

onze verjaardag!  

Maandag 24 februari 

Taart & cake 

Taart en cake op een verjaardag kan niet ontbreken! We starten daarom 

maandagmiddag met goeie fret zodat we goedgevuld aan een 

legendarische week kunnen starten!  

Krambamboulicantus 

Wist je dat ons kringlied gebaseerd is op het Krambambouli? Nee? Dan weet 

je misschien ook niet dat Krambambouli eigenlijk een drankje is. En wat voor 

één! Daarom trappen we onze lustrumweek af met een knaller van formaat: 

een KRAMBAMBOULICANTUS! 

 

 



Dinsdag 25 februari 

Silent Disco 

Dinsdagmiddag gaat er tijdens de middagpauze een Silent Discofeestje door 

in de A2.10. Warm uw dansbenen maar alvast op! 

Mega Jungle Jump 

Wat is een verjaardag zonder een echt verjaardagsfeest? En wat is een 

verjaardagsfeest zonder een springkasteel? Juist, niets! Haal het kind in je 

weer naar boven en leef je uit op niet één, maar wel meer dan 35 

verschillende springkastelen tijdens de Mega Jungle Jump in Leuven!  

Woensdag 26 februari 

Lasershoot 

LASERSHOOT? OP DE SSH? Jazeker!         

Woensdagnamiddag halen we het kind in ons naar boven door te 

lasershooten op school! We starten om 14u en eindigen om 18u. 

Om de chaos te beperken vragen we iedereen die mee wil doen in te 

schrijven via de link in het evenement op onze facebookpagina. 

Lustrum TD 

GRATIS VAT  

20 FLESSEN JENEVER 

BALLONNENNET MET PROMO’S 

@'t Archief! 

Donderdag 27 februari 

Foodtrucks 

Meer info over deze activiteit komt binnenkort online op onze 

facebookpagina! 

Facbartocht 

Op die 20 jaar heeft SocA de beste feestjes gegeven in verschillende 

facbars. Hoog tijd dat we al die facbars weer een bezoekje brengen om 

deze fantastische tijden te herbeleven! 

Vrijdag 28 februari 

Lustrumviering 

We sluiten onze lustrumweek af met een heuse lustrumviering waarop we 

graag onze alumni, schachten, SSH-studenten, docenten, personeel en oud-

docenten uitnodigen op de SSH! 



De 10 meest  

instagramproof plaatsen in 

Leuven 

 
Je zit nu al even in Leuven, maar hebt buiten foto’s van eten, facs van SocA 

en je vrienden nog geen enkele spot in Leuven gevonden om u eens volledig 

te laten gaan met het trekken van fotootjes. Hieronder vind je een lijst van de 

10 meest instagramwaardige hotspots! Sommigen zal je misschien al kennen, 

anderen zijn van die mooie verborgen plaatsjes waarvan je het bestaan nog 

niet eens wist. Deze hotspots nemen je mee doorheen heel Leuven. Doe die 

leuke kleren dus maar aan en trek op gang! Resultaat gegarandeerd.  

 

1De Kruidtuin, Kapucijnenvoer 30 

  Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28 2 

         

3 STUK kunst café, Naamsestraat 96    Vaartkom 4

 



5 Kasteel van Arenberg, Kardinaal Mercierlaan 94 

        Abdij van Park, Abdij van Park 7 6 

 

7 Groot of Klein Begijnhof 

          Dijlepark8 

Verborgen tussen de Schapenstraat en de Redingenstraat, tussen 2 

Dijlearmen 

 



9  Het stadhuis, Grote Markt 

 

Provinciaal domein, Kessel-Lo 10 

 
 

De feestweek 
 

Maandag 10 februari 2020: Honkbal speeddaten 

Februari, een speciale maand, niet alleen omdat het de kortste maand is, 

maar ook omdat het op 14 februari Valentijn is! Heb jij nog niemand 

gevonden waarmee je deze dag kan delen? Wacht niet langer! Kom 

gewoon 10 februari naar onze honkbal speeddate en wij zorgen voor de rest. 

Dinsdag 11 februari 2020: Escape room @ ’t Archief 

Heb je altijd al eens uit een gevangenis willen ontsnappen, maar wil je liever 

niet opgepakt worden door de politie? Ook daarvoor heeft SocA een 

oplossing! Kom dinsdag 11 februari gewoon afgezakt naar ’t Archief voor een 

heuse Prison Break.  

Woensdag 12 februari 2020: Dagdisco 

Last but not least hebben we op woensdag een feestje om u tegen te 

zeggen. Vanaf 20u kan je ons terugvinden in ’t Archief om de leukste 

danspassen boven te halen met de lekkerste promo’s en de leukste mensen. 

Tot dan! 



De ontgroening 

 
Na de doop in het eerste semester, volgt de ontgroening in het tweede 

semester. Je kan je enkel laten ontgroenen als je gedoopt bent. Eenmaal je 

ontgroend bent, ben je geen schacht meer en mag je je schachtenlint over 

je andere schouder dragen. Je kan dan toetreden tot het praesidium van 

SocA, maar dat is zeker geen verplichting. 

 

Doorheen de ontgroeningsweek ga je 3 dagen (van maandag tot 

woensdag) verkleed door het leven in een personage dat je 

ontgroeningsmeester(es) voor jou bepaalt. (Ja, ook naar school dus.) Bij elke 

ontgroening wordt één letter gekozen en alle personages beginnen met 

dezelfde letter. Zo veranderde bij de letter B vorig jaar enkele schachten in 

Barbie, Buzz Lightyear, Barney Stinson… Iedereen die zich laat ontgroenen 

krijgt een ontgroeningsmeester of -meesteres toegewezen, dit is iemand van 

het huidige praesidium 

 

Doorheen de ontgroeningsweek. krijg je ook opdrachten van je 

ontgroeningsmeester(es) die je zo goed mogelijk moet proberen uitvoeren. 

Vaak moet je de bewijzen hiervoor in een facebookgroep posten die 

aangemaakt is voor de ontgroening. Elk jaar zijn er ook enkele opdrachten 

die je met heel de groep die ontgroend wordt, samen moet uitvoeren.  

 

Bij de start van de ontgroening, zondagavond, begint iedereen met een 

totaal van 10 schachtenlepels op zijn/haar naam. Als je opdrachten goed 

uitvoert, worden er lepels van het totaal afgetrokken, als je opdrachten 

slecht of onvolledig uitvoert, komen er lepels bij. Je ontgroeningsmeester(es) 

beoordeelt hoe goed je je opdrachten uitvoert. 

 

Op het einde van de ontgroening, op woensdagavond, vindt het officiële 

gedeelte plaats tijdens de ontgroeningscantus. Voor de start van deze 

cantus vindt er een examen plaats over je kennis van SocA en ook hoe goed 

je het Io Vivat, het Soca-lied en het Gaudeamus Igitur kan zingen.  

Als je nog vragen of twijfels hebt rond de ontgroening, aarzel dan zeker niet 

om op facavonden of SocA-activiteiten iemand van SocA aan te spreken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ervaringen van het praesidium 

 

 

 

 

 

  

Mijn ontgroening was echt geweldig. Ik 

mocht enkele dagen als Buzz Lightyear door 

het leven gaan. Het maakte me totaal niet 

uit dat ik verkleed over straat moest lopen en 

opdrachten moest uitvoeren. Door de 

ontgroening zijn er echt hechte 

vriendschappen ontstaan. Het leukste van al 

vond ik het verkleden en de 

groepsopdrachten en activiteiten ’s avonds! 

Ik bleef dan ook elke keer tot laatste omdat 

ik me zo hard amuseerde. Als ik kon zou ik het 

opnieuw willen meemaken!! 

~ Naomi Meunier, Team Feest 
 

Mijn schachtenjaar bij SocA was heel kort. 

Samen met Nikita liet ik me nadopen en twee 

weken later kwam de ontgroening er al aan! 

Vol spanning zat ik die vrijdag te wachten op 

wie mijn ontgroeningsmeester(es) was en 

waarin ik me moest verkleden. En toen kwam 

het berichtje van Meredith: ‘Jij mag je de 

volgende week verkleden in touring 

wegenhulp.’ Op het eerste moment dacht ik 

oei, maar uiteindelijk bleek het één van de 

leukste weken van het jaar te zijn, gevolgd 

door nog zovele geweldige SocA-weken 

~ Iris Gijbels, Vice-Praeses 

 
Mijn ontgroening was een enorm leuke 

ervaring! Ik heb tijdens die periode heel veel 

nieuwe mensen leren kennen en 

vriendschappen voor het leven gemaakt. 

Ook daar was het dat mijn liefde voor SocA 

tot de max is gekomen! 

~ Tomasz Saliën, Team Feest 
 



 

Activiteiten  

februari – april 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elke woensdag Fac @ ’t Archief 

24 februari 2020 Taart & cake + Krambamboulicantus 

25 februari 2020 Silent disco + Mega Jungle Jump 

26 februari 2020 Lasershoot + Lustrum TD 

27 februari 2020 Foodtrucks + facbartocht 

28 februari 2020 Lustrumviering 

3 maart 2020 Peter- meteractiviteit 

4 maart 2020 Schachtenfac 

6 maart 2020 Vrienden en familiecantus 

9 maart 2020 SocA helpt het goede doel 

15 tot 18 maart 2020 Ontgroeningsweek + 

ontgroeningscantus 

26 maart 2020 Galabal @ OHL 

21 april 2020 Bezoek aan de Beiaard 



 

 

Bezigheden voor dode 

momenten 

 

 

 


