Voorwoord
Lieve (toekomstige) Babyloniër,

Eerst en vooral: een heel dikke proficiat! Je hebt zonet een van de beste keuzes van
je leven gemaakt. “Wat, door dit open te klikken? Hoe ijdel!” hoor ik je al denken.
Nee, daarop doelde ik niet. (Al zou het er hopelijk wel toe kunnen bijdragen!) Wel op
je inschrijving aan de KULeuven, en meer bepaald op je intrede in de wondere
wereld van taal en literatuur! En laten wij nu net een eerstebachgids hebben om je
wegwijs te maken, dat treft!
Een nieuw begin is altijd spannend - en zo nu en dan wat moeilijk -, maar geen zorgen:
Leuven is een kleine, bruisende stad die zó open is dat je je hart er in een oogwenk
verliest. Al snel verandert deze plek in je tweede thuis, of dat nu komt door de
interessante vakken, je inspirerende medestudenten of de resem aan boeiende en/of
ontspannende activiteiten die het studentenleven rijk is. Dat heb je zelf natuurlijk in
de hand, maar wij zijn er om je daarbij te helpen.
Wij? Voor de studenten in de richting Taal- en Letterkunde wordt de
studentenvereniging Babylon namelijk een soort ‘thuishaven’. Met die ‘wij’ bedoel ik
dus eerst en vooral alle studenten binnen deze opleiding, want iedereen is er open en
behulpzaam. Specifieker bedoel ik daarmee de leden van ons presidium (meer uitleg
volgt). Wij doen ons uiterste best om het jou hier bij Letteren zo gemakkelijk en
aangenaam mogelijk te maken. Zo zorgen wij ten eerste dat de stem van de studenten
vertegenwoordigd is op alle onderwijsraden, en dat je je cursussen zo goedkoop
mogelijk op de kop kan tikken. Daarnaast voorzien we je van een hele vracht aan
feestelijke, sportieve, culturele en literaire activiteiten, want een mens leert nu
eenmaal niet enkel uit zijn boeken. In ieder geval voorzien we voor elk wat wils, en je
kan ons altijd aanspreken voor vragen in verband met je studies, het presidium of de
zin des levens. Gewoon op de campus, in de fak, na de les of via mail (het onze is alvast
(vice)preses@kringbabylon.be), we staan er voor jou.
Maar eerst en vooral hebben onze kanjers van Eerstebachwerking wat informatie in
deze gids verzameld, zoals beloofd. Informatie over ons, je kring en de aankomende
activiteiten, tips voor de eerste weken van het academiejaar en weetjes over het
Leuvense studentenleven. Laat ons er een prachtig academiejaar van maken, samen
met jou! We zien je daar, toch?
Veel liefs,
Anneleen (preses) en Bastiaan (vicepreses)

Wat is Babylon?
Babylon is ontstaan uit het vroegere Germania, Romania en Klio en is nu de
studentenkring voor alle taal-en letterkundigen die onze universiteit rijk is.
Het presidium is een vrolijke bende vrijwilligers, die verkozen wordt door de
studenten van taal- en letterkunde. Zij vormen de kern van jouw
studentenvereniging. Het presidium zal zich inzetten voor één doel: jou een
spetterend jaar bezorgen! Het vertegenwoordigt jou in een aantal raden, zoals
CORaaL, LOKO, StuRa, KOCO en een heleboel POC’s en CC’s! Het zorgt ervoor dat
jij cursussen kan kopen aan democratische prijzen en dat je altijd iets leuks te
lezen hebt in het kringblad. Door het presidium kan je naar geweldige
activiteiten kan gaan zoals Toneel, ILP en het Landjuweel. Het zorgt ervoor dat
je dansjes en adjes kan placeren in de fak, op onze feestjes en TD’s; dat je naar
culturele en sportieve activiteiten kan gaan; dat internationale studenten en
eerstejaars zich goed voelen in Leuven; dat we ons Lustrum goed vieren; dat je
constant op de hoogte wordt gehouden van alles wat gebeurt… Kortom: voor
elk wat wils. Hopelijk vind jij ook een plaatsje in onze grote vriendenkring, wij
verwelkomen je alvast graag!

Allemaal goed en wel, maar

Wat is dat schild?
Het schild representeert onze kring. Alles
wat afgebeeld is op het schild heeft dan ook
een een bepaalde betekenis. Zo is het
monogram in de gele cirkel in het midden
samengesteld uit de letters G, R, en K. Zij
staan symbool voor de continuïteit met het
verleden: de drie faculteitskringen Germania, Romania en Klio, die zich in 2004
verenigden tot Babylon.
Het geel op de rechterzijde is de kleur van
de Faculteit Letteren. De acht sterren
verwijzen naar de acht talen die
oorspronkelijk in onze opleiding werden
onderwezen: Spaans, Italiaans, Latijn,
Frans, Grieks, Engels, Duits en Nederlands.
In 2016 werd Hebreeuws de negende taal.
De vulpen en de veer op de wimpel
verwijzen naar de literatuur, waar wij ons
natuurlijk in verdiepen.
Op de linkerzijde van het schild staat een
toren; een verwijzing naar de Toren van
Babel en de Babylonische spraakverwarring. Die laatste is volgens Genesis de
oorsprong van de verscheidenheid van de
menselijke talen, wat natuurlijk het
vakgebied van de studenten Taal- en
Letterkunde is. Het wit van de toren en het
blauw van de achtergrond zijn overigens
de kleuren van onze alma mater, de KU
Leuven.

Activiteiten

Eerste weken
Ma 24/09

Eerstejaarscocktailfeestje

21h @Babylonperma

Om onze eerstebachers te belonen voor de aandacht
tijdens de rondleiding en alle infosessies over de KU
Leuven, nodigen wij jullie graag uit op onze eigen
perma (boven Fakbar Letteren, 1e verdieping). Met
een lekkere cocktail in de hand, kunnen jullie elkaar
al wat beter leren kennen! Klinkt misschien super eng als je nog
niemand kent, maar gewoon komen!

TBA (eerste week) Opening Cursusdienst
@kelder Erasmushuis

De Cudi van Babylon staat in voor de verkoop van syllabi en
boeken voor alle studenten taal- en letterkunde (vaak
goedkoper dan in de ACCO). Niet enkel cursussen, maar ook
Babylonstuff en toegangskaarten voor TD’s en cantussen zijn
verkrijgbaar bij hen. Het team van de Cudi, bestaand uit Henri,
Sara, Sybille en Margot, legt je op voorhand bestelde cursussen
hier klaar en zorgt ervoor dat je deze vlot kan betalen (dit gaat
zowel met cash als bankcontact). De openingsuren worden elke
week bekend gemaakt (o.a. via de Facebookpagina). Wees
welgekomen in hun ondergronds paradijs voor een cursus, een
toegangskaart, een codex of gewoon een goede babbel.

Do 27/09

Eerstejaars @thefak

22h @Fakbar Letteren

Fakbar Letteren is de place to be om nieuwe vrienden te maken
in je nieuwe studierichting. Samen met team eerstebachwerking
spreken we buiten af om samen de leukste fakbar van Leuven te
leren kennen en een gezellige feestavond te hebben. In de
openingsweken zal de fak trouwens in het teken staan van de
verwelkoming van het nieuwe academiejaar. Zeker komen dus!

5-7/10

Eerstebachweekend

@Chiro Werchter

De eerste lessen zitten erop en je hebt hopelijk al wat contacten
gelegd met lesgenoten. De timidere studenten worden echter
niet vergeten, want op weekend helpen wij je om andere
eerstejaars op een ludieke wijze en in een ontspannen sfeer te
leren kennen. Zeker een aanrader dus! Vergeet je zeker niet in
te schrijven! (link op de facebook-pagina)

Di 9/10

Peter- en Meteravond

20h @TBA

Een peter en een meter hebben is ongeveer het beste wat je kan
overkomen. Je kan bij hen terecht voor al je vragen op vlak van
studeren, maar als je dat wil zullen ze je ook op sleeptouw nemen
voor een gezellige dinnerdate of een onvergetelijke avond in de
fak! Vergeet je zeker niet in te schrijven! (link op de
facebookpagina)

Wo 10/10

Cultuurwandeling

13 u @ Ladeuzeplein

Nieuw in Leuven en zin om naast het uitgaansleven ook het
culturele leven van Leuven een beetje te leren kennen? Of zit je
hier al enkele jaren, maar ben je benieuwd of de stad nog
geheimen voor je kent? Kom mee op onze cultuurwandeling en
ontdek alle leuke plekjes, verwerf nieuwe culturele kennis en leer
je stad weer een beetje beter kennen!

Wo 10/10

Openingscantus

20h @TBA

Na je verkenningsweek in Leuven is het tijd om je
dorst te
lessen! Je kan hier als eerstejaars al eens
van de cantussfeer
proeven en wie weet word jij
wel een fervent cantusser?
Smeer je stembanden
alvast en vergeet zeker geen codex te
kopen op de
Cursusdienst!

Di 16/10

Tour de Fak

22h @Fakbar Letteren

Fakbar Letteren ken je ondertussen wel. Na een leuke
samenkomst in deze tempel zullen we Tour-de-France-gewijs de
andere populaire fakbars van Leuven afgaan. Een gegarandeerd
leuke avond met speciale truien waar we uiteraard onze niet
alcoholconsumerende deelnemers niet vergeten!

Di 23-24/10

24-urenloop

@sportkot

De 24 urenloop is een legendarisch evenement waar de Leuvense
kringen het al jarenlang tegen elkaar opnemen. Stoot Apolloon
VTK dit jaar weer van de troon? En naar welke plaats in het
klassement schiet Letteren? Wees erbij en proef van de heerlijke
sfeer en de sportieve prestatie die Babylon en zijn bevriende
kringen weer op de planken zullen zetten!

Doop
De doop is vaak de enige manier om deel te kunnen nemen aan het gebeuren binnen een
studentenkring of -club. Je hoort dan ook vaak horrorverhalen over alle dingen die al mis zijn
gelopen bij dopen. Wij doen niet mee aan verplichte inwijdingen of horror. Iedereen is meer
dan welkom om naar alle activiteiten van Kring Babylon te komen, maar de doop zelf is
gewoon te leuk om af te schaffen! Luister niet naar de boze artikels op het internet en laat je
onderdompelen in het hele doopgebeuren. Het zal je bijblijven voor de rest van je leven!

17/10

Schachtenverkoop
Een schacht word je niet zomaar. Eerst moet je verkocht worden
op de schachtenverkoop. Nadat je op ludieke wijze gekeurd
wordt, zal je geveild worden. De schachtenmeester(s) die het
hoogst bieden kunnen heel de week een beroep doen op jou om
hen op hun wenken te bedienen.

17-25/10

Schachtenweek
Een week vol plezier, feesten, nieuwe mensen leren kennen, de
afwas doen, koken en grappige opdracht-jes vervullen. Het is
een ervaring om niet te missen!

Do 25/10

Doop
Uiteindelijk komt er een einde aan week vol dansen - naar de
pijpen van je schachtenmeester(s) of natuurlijk gewoon in de fak.
Het einde van die week wordt dan ook bekroond met een laatste
beproeving. De ontlading nadien is het afzien zeker waard!

Later in het jaar
TBA

Onderwijsbureaus
Ben jij benieuwd wat de hot topics tegenwoordig zijn als het over
onderwijs gaat? Dan is een onderwijsbureau zeker iets voor jou!
Kom gerust eens luisteren op een van onze gezellige avonden en
hoor wat er leeft in de wandelgangen, en geef gerust zelf je
mening (enkel als je dit wilt, we verplichten niks!).

Do 8/11

Wijvenschijven TD
De boog kan niet altijd gespannen staan, dus is er ook ruimte voor
feestjes. Onze Wijvenschijven-TD zal je doen meebrullen met de
goede oude schijven van bijvoorbeeld Avril Lavigne of Beyoncé,
maar ook andere wijven zullen platgedraaid worden en
natuurlijk zullen er lekkere (goedkope) cocktails zijn.

Ma 14/11

Meter- en petercantus

20h @TBA

Nu je jouw meter(s) of/en peter(s) wat beter hebt leren kennen,
is het echt tijd om eens samen te gaan cantussen. Want a little
cantuske never killed nobody en daarnaast is het de perfecte
manier om elkaar eens op een andere manier te leren kennen.
Ook meter- of peterlozen zijn meer dan welkom!

19-23/11

Verjaardagsweek Fakbar
Jawel, in jullie eerste jaar mogen jullie getuige zijn van een
spetterende verjaardagsweek: 50 jaar FAK LETTEREN. Heel de
week zullen er feestjes en promo’s zijn in Fakbar Letteren. Deze
niet te missen activiteit vink je maar best met stip aan in je
agenda!

TBA

Kringenzuip
In de kringenzuip nemen de letterenkringen het tegen elkaar op
in dé wedstrijd om zo veel mogelijk drankjes te kopen. Deze strijd
der titanen is een heus slagveld, met als slachtoffers het eergevoel
van de verliezende kringen. Babylon kon de twee vorige jaren
nog eens de titel mee naar huis nemen, maar Historia zal volgend
jaar ongetwijfeld proberen terug te slaan! Kom ons zeker helpen!

Februari

Cultuurreis
Na je eerste examenperiode zal je wel even vakantie kunnen
gebruiken. De KU Leuven voorziet een lesvrije week en Babylon
biedt je ontspanning en cultuur op onze Cultuurreis. De
voorgaande jaren werden het Dublin, Praag, Lissabon… maar
welke bestemming is next? Kom zeker naar de infosessie!

TBA

Toneel
Zoals de meeste kringen heeft ook Babylon zijn eigen toneelkring.
Na de absolute glansprestatie van vorig jaar begint Kring Babylon
dit jaar weer te repeteren aan een nieuw stuk. Kom in het tweede
semester zeker kijken naar ons beste acteerwerk. Zelf
meewerken is ook mogelijk, hierover volgt zeker nog genoeg
informatie!

Vr 15/03

Landjuweel
De studenten Nederlands zullen bij professor Van Vaeck al horen
wat een landjuweel juist is, maar een kleine voorsprong krijgen is
altijd fijn. Vroeger waren landjuwelen grote wedstrijden waar
dichters en toneelschrijvers uit de Nederlanden samenkwamen
om te bepalen welke stad de beste was. Vorig jaar bliezen we die
traditie nieuw leven in en nodigden we onze zusterkringen uit
Antwerpen, Gent en Brussel uit om te strijden voor eer en glorie.
Wij wonnen vorig jaar de felbegeerde prijs, dus dit jaar mogen wij
het opnieuw organiseren. Houd je vast, want deze literaire strijd
is vast en zeker #demoeiteomteblijven!

TBA

Literaire
Prijs
slotavond)

(openings-

en

Ons andere paradepaardje is ook (en hoe kan het ook anders) een
literaire bom. Onze Literaire Prijs belooft weer een mooie
wedstrijd te worden. Schrijf je graag proza of poëzie? Doe een
gooi naar de titel en wie weet ga jij met de geldprijs lopen!

Eerstebachwerking
Hoi piepeloi
Als eerstebacher kan je soms wat verdwalen in die eerste weken
‘Leuven’. Hoe maak ik ook alweer vrienden? Waar zijn al die lokalen?
(HOEZO is er een 91ste verdieping?) Wat is dat eigenlijk, ‘dé fak’? En,
waarom is de witte deur rood?
Dit jaar zullen wij, Stien en Wouter, twee razend enthousiaste
tweedejaars, zullen met plezier een antwoord geven op al deze
vragen. Wij vormen namelijk dit jaar het team eerstebachwerking.
Meer nog, wij zullen er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk op
te vangen, zodat jullie volledig gaan thuis voelen in Leuven, in onze
geliefde kring Babylon en in taal- en letterkunde. Wij zullen jullie de
weg wijzen tussen onze fak en het MSI, de gulden middenweg tussen
vertier en jullie studies natuurlijk! Het is ons doel om een
aanspreekpunt te zijn waar jullie bij terecht kunnen met al jullie
vragen. Wij zullen altijd klaar staan om jullie te helpen!
Wij weten zelf als de beste dat nieuwe vrienden maken best eng kan
zijn en niet altijd even gemakkelijk. Om jullie hierbij een handje te
helpen hebben wij allerlei leuke activiteiten in petto! Zo starten we
het academiejaar al direct met een eerstejaars mock- en
cocktailfeestje. Dit staat gelijk aan gezellig met andere eerstejaars
keuvelen in knusse zetels van onze perma. Elk jaar worden hier
vriendschappen gesmeed die voor het leven zijn! Niet te missen dus!
Verder troepen we donderdag samen voor onze fakbar om dan
samen binnen te gaan en een gezellige feestavond te beleven in onze
geliefde fak. Hiernaast gaan we ook op weekend en doen we een
fakbartocht door heel Leuven! Alsof dat alles nog niet genoeg is

voorzien we jullie ook nog eens van een meter en peter! Zij zullen
jullie helpen in jullie studies en alles wat daarbij komt kijken.
Wij kijken in ieder geval heel hard uit naar onze ontmoeting met
jullie en hopen dat jullie heel hard gaan genieten dit jaar, want je
studententijd dat is de mooiste tijd van je leven!

Smakkerds (mits wederzijdse toestemming natuurlijk)
Stien en Wouter

Lustrum
Dag liefste en nieuwste eerstejaars
Wat een feest! Dit jaar bestaat taal- en letterkunde 15 jaar! Dat is nog
niet zo oud, maar dat heeft zo zijn redenen (zie de website van
Babylon voor meer info). Ook jullie studentenkring Babylon viert dus
deze bijzondere verjaardag, het derde lustrum. Daarom wil ik er
graag - samen met het presidium en een werkgroep vol oudBabyloniërs - een heus feestjaar van maken! Wie ben ik? Mijn naam
is Liza en ik ben oud-preses van Babylon. Voor alle lustrumgerelateerde (of andere) vragen kan je dus zeker bij mij terecht!
Wat staat er dan allemaal op de planning van zo’n feestelijk jaar?

Wo 03/10

Lustrum openingsavond
@Centrale Bibliotheek

Do 13/12

Lustrum kerstdiner
@STUK

Ma 18/02

Lustrumquiz
@Maria-Theresiacollege

Vr 8/03

Lustrumcantus
@Universiteitshal

Do 9/05

Lustrum Foodtruckfestival
@Tuin de Walque

Natuurlijk zullen er ook het hele jaar door nog tal van andere feestjes,
gelegenheden en verrassingen voor jullie klaar staan. Hopelijk zijn
jullie steeds van de partij en kunnen we er samen een knallend
verjaardagsjaar van maken!
xoxo Liza

Tussen het studeren door moet er natuurlijk
ook gegeten worden. Voor de student
met wat meer geld op zak, is het aanbod
vrij ruim. En voor de armere schapen onder
ons, is er nog steeds de Alma!
Alma 1: Tiensestraat 115. Op honderd meter
van de Fak, het MSI, het Erasmushuis...

’t Galetje: Tiensestraat 44. Staat bekend
als de beste ijsjeszaak in Leuven. Op zonnige
dagen kan je dan ook lange rijen verwachten.
Toch de moeite waard!
De Werf: Hogeschoolplein 5. Lekker eten aan
studentvriendelijke prijzen! Wrap met kip voor
nog geen €5! Leuk alternatief voor de Alma.

Contact
Als je nog vragen hebt of als je ergens mee zit, kan je ons
altijd contacteren via:


presidium@kringbabylon.be
Voor specifieke vragen aan een bepaalde functie, kan je
mailen naar [naamvanfunctie]@kringbabylon.be. Alle
e-mailadressen en foto's per functie vind je ook op onze
website.



www.kringbabylon.be. Op de website kan je terecht
voor een kalender met activiteiten, foto's van feestjes,
het samenvattingsarchief en nog veel meer. Neem
zeker al eens een kijkje!



Als je ons ziet lopen, mag je ons natuurlijk ook gewoon
aanklampen om je vragen te stellen of om gewoonweg
een babbeltje te slaan.



Social media
@Kringbabylon
kringbabylon
Kring Babylon
Voeg je zeker toe aan de eerstejaarsfacebookgroep:
eerstejaars taal- en letterkunde 2018-2019: KU Leuven



Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief via bit.ly/ebabbel of via de QR!

