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Voorwoord
Praeses dixit
Beste commilitones, sympathisanten en nieuwe lading verse studentjes, ik hoop dat jullie alvast
genoten hebben van een deugddoende vakantie zonder al te veel tweede zits of zware werkdagen.
Nu begint een splinternieuw academiejaar en is het dus tijd om er weer een lap op te geven. De
eerste week begint al goed met talrijk gratis voedsel & drinken en met donderdag zelfs al meteen
een lesvrije namiddag zodat iedereen zich kan laten gaan op StuDay. Tijdens de tweede week vindt al
onmiddellijk onze befaamde kroegentocht plaats, waarbij meer dan genoeg bier zal vloeien en vele
Antwerpse cafés ons al van ver zullen horen aankomen. Deze kroegentocht is dus ideaal voor
diegenen die zich wegwijs willen maken in het Antwerps studentenleven en willen te weten komen
waar de fijnste cafeetjes zich zoal bevinden (na café Hill Diar natuurlijk, ons stamcafé). Dan is het de
derde week van het academiejaar al tijd voor onze eerste TD van het schooljaar, de OpeningsTD op
dinsdag 6 oktober in Zaal Publik (Stadswaag). In deze week begint eveneens de doopweek, zeker
een must voor diegenen die echt van het studentenleven willen proeven (en liever nieuwe mensen
leren kennen dan thuis te zitten).
Als alles goed verloopt, is vrijdag 20 november zeker en vast ook al een datum die in jullie agenda
moet worden genoteerd, dan vindt namelijk ons (bijna) jaarlijks Galabal plaats! Voor de verdere
kalender en de activiteiten die we dit jaar houden, neem je best eens een kijkje op onze website:
www.studentenclubMedia.be. Verder in dit boekje staat uitgelegd wat we nog concreet de komende
weken zullen doen.
Twijfel er trouwens niet aan om af en toe eens binnen te springen in den Hill ‐ voor diegenen die het
niet weten zijn: Italiëlei 118 ‐ gegarandeerd zal er wel iemand van Media aan de toog hangen, altijd
bereid voor een leuke babbel! Vooral de eerste weken is dit zeker aan te raden, want dan durft er
nog wel eens veel gratis bier aan Media‐ liefhebbers te worden uitgedeeld. Over bier gesproken, op 1
oktober vindt er eindelijk nog eens een Media‐cantus plaats. Op deze openingscantus is iedereen
welkom, zeker aan te raden voor wie eens kennis wil komen maken met zo een zang‐ en drankfestijn.
Voor een klein bedrag drink je de hele avond gratis en beleef je hoogstwaarschijnlijk een zalig foute
avond.
Mochten jullie nog vragen hebben over eender wat, kom gerust eens langs bij onze Media‐toog op
Plantijn, of in ons stamcafé den Hill Diar!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
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Wat is/wie zijn Media?
Wie zijn wij?
Beste studenten en dan vooral eerstejaars, wij wensen jullie van harte welkom op de
Plantijnhogeschool. Wij zijn de studentenclub Media van de Plantijnhogeschool, een
vereniging vol bruisende studenten, die activiteiten organiseert voor andere studenten. De
naam “Media” geeft misschien de indruk dat we enkel communicatiestudenten zijn, maar het
maakt niet uit welke richting je studeert, bij Media ben je altijd welkom!
Media zorgt ervoor dat studenten zich tijdens het jaar kunnen amuseren in Antwerpen.
Je kunt ons herkennen aan ons rood‐witte lint. Dat lint geeft aan dat je een praesidiumlid
van Media bent of, in gewone taal, een bestuurslid van die studentenvereniging. De grote
baas is de praeses, maar die zou Media niet alleen kunnen runnen, daarom assisteren andere
mensen die persoon:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vice‐praeses: samen met de praeses regelt de vice‐praeses de meeste algemene
zaken in de club.
Quaestor: die persoon is de verantwoordelijke voor de financiën.
Schachtentemmer: deze man pakt op ludieke wijze al de schachten en porren aan.
Zedenmeesteres: zij zorgt voor orde tijdens de cantussen en heeft de
verantwoordelijkheid dat er niets uit de hand loopt tijdens de doopactiviteiten.
Feestleidster: zij organiseert de TD’s en de caféfeestjes.
Scriptor: hij is verantwoordelijk voor de Megazine, het tijdschrift van Media.
Sport: organiseert het skiverlof, voetbalwedstrijden, volleybalwedstrijden …
P.R: zij zorgen ervoor dat er geld in het laatje komt om alle activiteiten te kunnen
laten doorgaan.
Cantor: hij leidt de cantussen samen met de praeses.
Promo/Design: zij zorgt voor zoveel mogelijk reclame voor de feestjes en ze ontwerpt
de affiches en flyers.
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Wat organiseren wij?
TD’s
Voor diegenen die het woord TD nog nooit hebben gehoord, die moeten maar zeker eens
afkomen op onze Thé Dansants, of gewoon een feestje van Media in een discotheek in
Antwerpen (Publik, Red&Blue, Café d’Anvers …). Op 6 oktober geven we onze openingsTD in
Publik, dus mis dit fantastische feestje niet!!!

Thema‐feestjes @ Hill Diar
Media geeft ook feestjes in het café Hill Diar, het stamcafé van onze studentenclub. Meestal
hebben die avonden een thema dat een extra sfeer creëert. Zeker de moeite waard om eens
af te komen!!!

Kroegentochten
Media zou geen studentenvereniging zijn als ze geen kroegentochten zou organiseren. We
bezoeken verschillende cafés in de buurt en maken in elke zaak een vat soldaat. Wil je de
beste studentencafés op één avond leren kennen, kom dan zeker af naar onze legendarische
kroegentocht op dinsdag 29 september!

Filmavonden, quizzen
Natuurlijk houdt Media zich ook bezig met cultuur. Verschillende keren in het jaar
organiseren we filmavonden in de aula Cockx op Plantijn. De eerste filmavond vindt plaats
op 26 oktober!
De Mediaquizzen zijn in de hele stad bekend. Een goede mix van gemakkelijke en moeilijke
vragen over allerhande thema’s zorgt voor een spannende avond waarbij leuke prijzen te
winnen vallen. Quiz mee op dinsdag 17 november in de cafetaria van Plantijn!

Cantus
Naast “den doop” heeft zowat elke studentenclub ook cantussen. Een avond lang veel
gezang, amusement en natuurlijk worden ‘de dorsten’ gelest met bier, veel bier! Kom zeker
naar onze introductiecantus op 1 oktober!
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Het praesidium
Katrien Theunissen, Praeses
Ik heb de eer om hier ’t een en ander over onze Praeses van dit jaar neer te
pennen. Katrien is een dappere meid die er met haar team een
schitterend Media‐jaar van gaat maken! Ze heeft al een serieus Media‐
verleden en was zelfs voorheen praesidiumlid van Vader Vagantse (bestaat
al enkele jaren jammer genoeg niet meer) en ze is onlangs ook gedoopt bij
de Flamingo’s. Haar sporen in het studentenleven zijn ondertussen al wel
meer dan verdiend dus! Katrien haar liefdesleven is voor velen een raadsel, ik stel voor, als
je daar meer over wilt weten, vraag het haar gewoon…
Katrien is ‐ naast een vlijtige studente ‐ ook wel een fervent pintjesdrinker, je vindt haar dus
op regelmatige tijdstippen terug in onze afspanning Hill Diar of later op de dag op een of
andere TD! Katrien, klein maar dapper is haar leuze, is de MC van Media dit jaar en zal) daar
(in tegenstelling tot haar studies misschien) met onderscheiding in slagen! Als je deze fijne
persoon tegen het lijf loopt, zul je ’t je zeker niet beklagen… Go Katrien!
Dennis Bruggeman, Cantor

Praeses
Feestleider

2009 – 2010
2008 – 2009
2007 – 2008
2003 – 2004
2001 – 2002

Emma Pardon, Vice‐praeses
Over ons Emma kun je veel meer kwijt dan één A5’ke, maar ik zal mijn best
doen. Als je Emma al eens over ’t straat zag lopen, zul je al wel gemerkt
hebben dat er altijd iemand naast haar loopt, dé Michael. Samen Sex and
the City kijken met ne Cola en een saf’ke, daar is ze altijd voor te vinden. En
als er Martini in de buurt is , is ’t helemaal compleet. Ook op feestjes
ontbreekt ze nooit. Britney brengt de sfeer er in, maar als “I don’t need a
man” wordt gedraaid is ’t kot helemaal te klein. Je kan ook altijd op Emma rekenen voor een
goeie babbel.
Kortom, wij zien ons Emma geire!!!
Leen Goris,

Zedenmeester 2009 – 2010
Sport
2008 – 2009
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Robin Van Wijnsberghe, Schachtentemmer
De Robin herken je uit de duizend: groot bakkes, enorm grappig, drinkt
graag pintjes, houdt van feestjes, maar houdt dan weer niet zo veel van “2
girls, 1 cup”. Hij is altijd zichzelf en meestal een enorm schatje. ’t Frituur is
de plaats waar Robin zijn drinkgeld verdient (geen betere frietjesbakker
dan Robin!) en wokskes eten en zotte dingen doen (vooral dat eigenlijk)
staan ook altijd op de planning. Verder is hij graag bij zijn vrienden en pit
hij overal behalve thuis (nvdr: een ‘probleem’ waar meerdere Medianen onder lijden). Iets
wat nooit ontbreekt in zijn rugzak is rum, want de kans dat er een feestje losbarst, is er
altijd!
Drie uur thuiszitten is het absolute maximum, met andere woorden: de Ronny is altijd paraat
om leuke dingen te doen. Hij geeft de beste knuffels ooit en daagt Jiller altijd uit door
ongelooflijk irritant te doen. Toen hij zelf nog een schachtje was, werd jullie
schachtentemmer hard aangepakt, dus mannekes, wees gewaarschuwd! Robin zit altijd vol
energie en is soms wel ranzig, maar het belangrijkste is dat Robin iemand is waar je enorm
veel aan hebt. Ne maat voor langer dan altijd! (Btw, scheve verhalen zal ik zeker nog
vertellen, live klinken die beter ;) )
Sophie Volckaerts,

P.R. 2009 – 2010
2008 – 2009

Leen Goris, Zedenmeesteres
Ons Leen is een toffe madam, zo is ze altijd te vinden voor een festivalleke
hier of daar. Op Plantijn is ze nooit te spotten zonder haar vaste crew:
Emma & myself …
Ook passeert er geen feestje zonder ne voordrink bij Leen op kot, waar ze
dan den alcool rijkelijk laat vloeien. Deze “Zevendonkse” is evenmin weg te
slagen van de dansvloer als er 90’s muziek gedraaid wordt. Maar bovenal is
ze een chica met het hart op de juiste plaats. Kortom, ons Leen, goe zot maar een
schitterende griet!
Eline De Marbaix,

Quaestor 2009 – 2010
Zedenmeester 2008 – 2009
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Eline De Marbaix, Quaestor
Eline is een bangelek wefke, ne grote mond, genoeg bitchgehalte, humor,
maar toch echt een schat van een meisje!
Sex and the City leidt haar leven en is haar bijbel! Als ze eenmaal over haar
dromen is begonnen, is ze niet meer te stoppen: ’t gaat van ros zijn en
wonen in Wales tot werken bij Vogue in New York City … Voor nen dikke
party is ze ook altijd te vinden en pas maar op, want als ze met den auto
kan rijden … hohoho 
Emma Pardon,

Vice‐praeses 2009 – 2010
Promo 2008 – 2009

Dennis Bruggeman, Cantor
Dennis Tennis voorstellen lijkt me een overbodig iets, althans voor de
studenten die al wat langer meedraaien. Nieuwe studenten bereiden zich
beter mentaal voor op het ontmoeten van een legende in het Antwerpse.
In 2003 nam hij als cantor afscheid van het praesidiumleven, maar hij bleef
Media meer dan trouw. In 2008 lanceerde hij een comeback om jullie nog
maar eens te bewijzen dat hij niet uit het studentenleven valt weg te slaan. Ook in 2009 zal
hij voor jullie strakke schijven, nummers en liedjes voorzingen op de beroemde
(“beruchte”?) Media‐cantussen.
Onze pro‐senior is echter tot meer in staat dan wat “Walibi‐ of zevensprong‐strafkes” op een
cantus. Zijn bekwaamheid, ervaring en wijsheid zullen troeven zijn om ervoor te zorgen dat
Media de club van ’t stad blijft.
Zoek de man met een Jax’ke in de hand, koffertje met 90’s CD’s in de aanslag en een Whisky‐
kennis om u tegen te zeggen en aarzel niet om een aangenaam gesprek met deze
sympathieke Media‐ancien aan te gaan. Hij zal u maar al te graag verbazen.
Jill Wouters,

Web
2009 – 2010
Vice‐praeses
2008 – 2009
Zedenmeesteres 2007 – 2008

11

Lennart Deelstra, Scriptor
Hoewel onze Lenny en ik in dezelfde klas zaten, is het aantal uren dat we
daar in totaal met elkaar gesproken hebben toch aan de beperkte kant...
Niet dat hij zo onuitstaanbaar irritant was, maar hij was er eigenlijk gewoon
bijna nooit (hij woont dan ook ontzéttend ver) – behalve als er te kaarten
viel, of wanneer we op café gingen. Helemaal kwalijk kunt ge het hem wel
niet nemen, want ge zou voor minder als ge zo ongeveer een heel trimester
lang iedere donderdag voor niks uit uw verre bed komt (voor één lesuur dat uiteindelijk om
de ene na de andere bizarre reden niet doorgaat).
De grootte van potten (de metalen versie bedoel ik dan) schatten is niet zijn beste
eigenschap en een beetje tam kunt ge hem op zijn minst wel noemen (rapport? pfff!), maar
als ik één ding heb geleerd, is het da ge wel op hem kunt rekenen. Ge kunt altijd bij hem
terecht en zatte mensen behoedt hij van nog meer ongelukken door ze thuis te brengen, op
zijn kot te laten overnachten of te bewaken alsof het zijn belangrijkste plicht is. Als hij het
zelf zitten heeft, zorgt hij altijd wel voor een verrassing (wordt hij vrolijk? wordt hij sip?
gebeuren er ongelukken?), maar hij is toch maar schoon tot bierkoning gekroond.
Zijn grootste probleem is naar eigen zeggen dat hij alles lust (buiten groene alcoholische
goedjes dan ‐ die dumpt hij liever zo snel mogelijk terug waar ze vandaan komen, en liefst
langs dezelfde weg ook), wat hem een sappige doop opleverde.
Nog een beetje garnaalpasta, Lenny?
Noemi Verschoren, Promo 2009 – 2010

Sophie Volckaerts, Feestleidster
Sophie verzorgt dit jaar de functie P.R., met zo’n snuitje hadden we dan
ook niets anders van haar verwacht! Sophie is echt een feestgriet en mijn
allerbeste vriendin! Ze is altijd wel te vinden voor een feestje. Bovendien is
ze een echte survivor, zo kan ze dagen overleven in ’t stad op een dieet van
sigaretten en wijn. Het is een prachtvrouw die houdt van dansen, feesten,
virtuele high‐fivekes, broodjes tonijn, drinken, samen tagliatelle met zalm
maken en “walterkes” doen, we zijn dan ook superblij dat zij deel uitmaakt van de Media‐
familie. Ze is echt een sociaal beest , je zal haar zelden alleen treffen. Maar met zo’n looks is
dat niet meer dan normaal.
Sophietje, we maken er een feestjaar van e!
Robin Van Wijnsberghe, Schachtentemmer 2009 – 2010
2008 – 2009
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Yasmijn Coeman, P.R
Yasmijn, zo fijn, lustte geen bier, nu zuipt ze met plezier. Met haar
dochtertje van twee maakt ze veel mee. P.R is haar “dink” en dat doet ze
heel flink. Voor een feestje is ze altijd wel te vinden. En achteraf zijn we nog
steeds de beste vrienden.

Jessica De Roover, P.R
Ons Jeske is de wereld beginnen te terroriseren op 4 juli 1988 om 23u10. Ze
is dus altijd al een avondmens geweest. De eerste 3 maanden van haar
leven stond er geen haar op haar hoofdje, maar daarna kreeg ze het
schattigste krullenbolletje van de wereld. Om dit te zien te krijgen, moet je
wel een glas bier over haar hoofd gooien of naast haar wakker worden. Haar
wedergeboorte heeft plaatsgevonden in maart 2009. Heel haar perfect
vooruitgepland leventje is toen in duigen gevallen, wat helemaal niet erg is, want dat maakt
haar tot de levenslustige persoon die ze nu is. Met haar 1m60 is ze de kleinste van het
Praesidium. Dit maakt ze dan weer goed door zich altijd en overal te laten horen. Ze is zo
mogelijk nog koppiger dan de rest van de vrouwenpopulatie, maar wie de juiste technieken
beheerst (zoals haar trakteren) kan dit katje gerust wel temmen. Er is één eigenschap
waarvoor anders wel gewaarschuwd moet worden. Laat je niet bedriegen door haar
vrouwelijke lichaam, want ze kan drinken en denken als een man. De functie PR is haar op
het lijf geschreven omdat ze zeer sociaal is ingesteld en zo is geschapen dat ze direct in het
oog springt.
Anton Destrooper

Jelke Meskens, Sport
Jelke, onze sport van dit jaar, is hoogstwaarschijnlijk ook echt wel de
sportiefste van héél den hoop! Van haareigen vuil maken op het
voetbalveld is ze echt niet vies, ze heeft zelfs een heel speciale tactiek om
de tegenstanders buitenwesten te krijgen, en hiervoor gebruikt ze alleen
maar haar borsten ;).
Ook naast het voetbalveld is Jelke geen katje om zonder handschoenen aan
te pakken en drinkt ze menig manvolk gemakkelijk onder tafel! En voor een avondje vol
ambiance is ons Jelke ook altijd wel te vinden!
Yasmijn Coeman, P.R. 2009 – 2010
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Noemi Verschoren, Promo
Deze chica viel tijdens de doopweek vooral op doordat ze geen druppel
alcohol mocht binnenspelen en niet "gevoederd" mocht worden. Ze zorgde
er natuurlijk wel voor dat haar medeschachten hun dorst meer dan genoeg
konden lessen en zich stevig konden volproppen. Nu ze terug mag drinken,
zorgt dit voor amusante taferelen (een zatlapje dat half en half Spaans
spreekt, altijd grappig).
Maar ik ken deze "Spaanse furie" (ze heeft een boon voor Spanje) vooral als een lieve,
attente griet wiens mondje amper stilstaat. Niet dat ze egocentrisch is (integendeel!), maar
ze blijft onvermoeibaar onderwerpen vinden om over te babbelen! Deze bezige bij vind je
dan ook maar weinig thuis, in de legendarische Seefhoek.
Gelukkig maakt ze nu deel uit van het Media‐praesidium en zal ze zonder twijfel bewijzen dat
ze een onmisbare aanwinst voor de club is!
Lennart Deelstra, Scriptor 2009 – 2010

Jill Wouters, I.T
Jill Wouters, onze nieuwe webmaster…
Wie af en toe eens de Media‐website bezoekt, heeft het afgelopen jaar
zeker en vast gemerkt dat deze niet zo up to date was (lees: er klopte
amper iets op de site). Het werd dus dringend tijd om een vernieuwde
website te lanceren. Jill stelde zich kandidaat met als resultaat een
splinternieuwe website met zelfs een actuele kalender en veel meer. Ons Jill heeft zo
helemaal op haar ééntje www.studentenclubmedia.be in elkaar geflanst.
Maar het actieve studentenleven zegt Jill dit jaar spijtig genoeg vaarwel. Dat denkt ze toch te
kunnen doen. Met een woonst op 10m van den Hill vrees ik dat er af en toe eens zatte
mensen aan haar deur zullen staan, waaronder ikzelf uiteraard. Al dan niet met een kriekske
om voor de deur te zetten om haar naar buiten te lokken. Als dat niet werkt, kan een glaasje
Baileys of foute muziek haar wel overtuigen, denk ik. Ik geef in ieder geval de strijd nog niet
op en hoop ons Jill nog vaak genoeg in den Hill en op talrijke Media‐feestjes te zien. Anders
ben ik diegene met de meest foute dansmoves en dat zou toch niet mogen zijn.
Jill, alvast bedankt voor onze nieuwe website en tot in den Hill!
Katrien Theunissen, Praeses 2009 – 2010
Feestleidster 2008 – 2009
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Waarom lid worden van Media?

Gratis bon Poolplanet !
Gratis bon Express Bar !
Gratis duokaart Carré!
OpeningsTD @ Publik ( di 6/10) voor slechts 3 EUR!!
Korting op alle overige MediaTD’s en galabal!
Introductiecantus voor slechts 5 EUR!!
Gratis Maes‐bierkaart ter waarde van 5 pintjes!!
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Het clublied
Media clublied

Alternatief clublied

In de koekenstad blij en gezwind
is de Mediaclub weer eens op zwier
en drinken ze leeg pint na pint
tot een uur of twee of drie of vier

When I was a little boy
I asked my mother what will it be
will it be Sofia
will it be Vada

Media, Media, daar moet je zijn
voor prachtige schachten en porren zo
fijn!

Here’s what she said to me
Media, Media
what ever will be will be

Media, Media, onbevreesd!
Wij Media brengen altijd feest!

Media is the club for me
Media Media

Media, Media, onbevreesd!
Wij Media brengen altijd feest!
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Openingsweek
Maandag 21 september 2009
GRATIS pannenkoeken ’s morgens in de inkomhal!
GRATIS bier ‘s middags met een DJ‐set van DJ LICIOUS op de buitenagora!
’s Avonds (21.00u) openingsvat @ Hill Diar!
Dinsdag 22 september 2009
GRATIS frieten voor leden tijdens de middag in de Plantijncafetaria!
Woensdag 23 september 2009
GRATIS chips voor leden tijdens de middag aan de Mediatoog!
Donderdag 24 september 2009
STUDAY @ de Gedempte Zuiderdokken!
STUDAY afterparty @ Hill Diar!
Vrijdag 25 september 2009
Middag‐TD @ Hill Diar (13.00u)! GRATIS bier en hamburgers voor leden!
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Een Mediaans schachtenjaar
Vele nieuwkomers in het studentenleven hebben al vaak gehoord over de beruchte
“doop”. Deze gebeurtenis heeft soms negatieve associaties, maar van wat er allemaal
verteld wordt, is veel gewoonweg nooit gebeurd. Zowat alle gedoopten (die deze ervaring
hebben meegemaakt) kunnen bevestigen dat deze periode een zeer leuke tijd is geweest.
We zullen even vertellen wat er van je verwacht wordt. Ten eerste heb je de
introductiecantus. Tijdens deze cantus wordt er samen gedronken en gezongen en worden
ineens de regeltjes van een cantus uitgelegd. Enkele dagen daarna volgt de verkoop. Het is
zeer simpel: elke schacht (jongen) en elke por (meisje) wordt verkocht. Om je te verkopen
voer je een ludieke proef uit en daarna wordt er op je geboden. De prijs die wordt betaald
komt overeen met een aantal bakken of vaten bier. Nadat een contract wordt ondertekend
waarin staat dat ze je met respect zullen behandelen, ben je een week “eigendom” van je
doopmeesters (de mensen die je gekocht hebben). Zij zullen jou opdrachten geven zodat je
hen toont dat je het betaalde geld waard bent. Als je toch vindt dat ze je zonder respect
behandelen, geef ons een seintje en we komen in actie!
Aan het eind van de doopweek volgt de echte doop. Je doopmeesters geven je terug aan
het Media‐praesidium, dat tijdens een doopstoet de laatste dag van de doopweek afsluit.
Voordelen van gedoopt worden
De doop zorgt voor: ‐ nieuwe en hechte vriendschappen,
‐ sterke verhalen,
‐ een superweek die je nooit meer zal vergeten,
‐ de kans om een nieuw imago te krijgen (als je het vorige beu was),
‐ het feit dat je het jaar nadien zelf schachten en porren mag dopen,
‐ een heel jaar gratis inkom op alle Media‐td’s.
Media garandeert dat: ‐ je zelf bepaalt hoever je wilt gaan,
‐ je op elk moment de keuze hebt om te stoppen,
‐ je je niet elke dag te pletter moet drinken,
‐ er met allergieën rekening wordt gehouden,
‐ wie met de auto rijdt nuchter blijft.
Als je nog vragen hebt over de doop kun je altijd terecht bij iemand van het Media‐
praesidium. Wij zullen je graag alles uitleggen!!!
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Voor diegenen die nog altijd twijfelen over de doop, de mening van onze
schachtentemmer:
Gegroet (toekomstige) Medianen
Ik ben Robin Van Wijnsberghe, de schachtentemmer van dit jaar. Velen onder jullie zullen
waarschijnlijk al wel zotte verhalen gehoord hebben over de befaamde “Studentendoop”.
Van darmspoelingen tot tequilasuïcides, allemaal ware nachtmerries! Wel, ik schrijf dit om
jullie allemaal te zeggen dat “den doop” helemaal geen traumatiserende gebeurtenis is en
dat al die verhalen enorm overdreven of soms zelfs verzonnen zijn! Het is een verrijkende
ervaring. De dag dat je gedoopt wordt, zal je voor altijd bij blijven. Je leert enorm veel
mensen kennen en met die mensen smeed je een band. Op de dag zelf zal je even moeten
doorzetten, maar achteraf kun je er zeker om lachen! En je zal ook binnen het praesidium
vrienden voor het leven leren kennen en met hen een feestjaar tegemoet gaan. De doop is
het begin van een spetterend Media‐jaar. Een dag waarop iedere echte student aanwezig
moet zijn!
Mochten jullie nog vragen hebben, spreek ons gerust aan, wij bijten (nog) niet!
Gegroet
Robin van Wijnsberghe
Schachtentemmer 2008‐2009, 2009‐2010
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POOLPLANET, aangrenzend aan Hotel Terminus, is dé grootste Pool ‐ Snooker ‐ cyberzaak van België. Met zijn
zeer uniek interieur en zijn vele mogelijkheden staat deze zaak borg voor uren amusement.
American pool op perfect onderhouden materiaal aan de laagste prijs per uur.
Ook even internetten of je mail checken met snelle ADSL verbinding, het is allemaal mogelijk !
Grote aparte salonruimte met 100 zitplaatsen GRATIS beschikbaar voor verjaardagen, klasbijeenkomsten. Voor
reservatie vraag naar Luc of Christian.
Elke dag open van 7u00 tot 2u00, vrijdag en zaterdag tot 3u00.

ALLE SCHOOLDAGEN VANAF 6u30

ELKE WOENSDAG

Verse bereide bolognaisesaus met brood en kaas
Omeletten ontbijt naar keuze

voor slechts € 4

Helemaal Gratis
€5 MENU'S
*Nieuw*
Krokante kipfilet natuur of gevuld met :
Boursin
champignon
ham en kaas
italiaanse saus *Nieuw*

(incl. frietjes, sla, mayonaise)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Kaaskroketjes, frietjes & slamix * Vleeskroketjes, frietjes & slamix * Fishburger, frietjes & slamix * Saté, frietjes & slamix * Cervela, frietjes
& slamix * Goulash kroketjes, friet & slamix * Playboy Cervela XXL , frietjes & slamix (+€1 extra) (Mayo/Ketchup overal inbegrepen)

PoolPlanet ‐ Franklin Rooseveltplaats 5 ‐ 2060 Antwerpen ‐ Tel: 03/ 234 11 47
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Sport
Studentsleague
Jaarlijks organiseert Antwerpen StudentenStad verschillende competities onder de naam
Studentsleague. Media is vertegenwoordigd in de voetbalcompetitie waarin de Antwerpse
studentenclubs het tegen elkaar opnemen. Vorig jaar deden we het niet zo best, maar dit
jaar hebben we meer ambitie dan ooit!!! Dus als je geïnteresseerd bent (ook vrouwen
mogen meedoen), laat dan zo snel mogelijk iets weten aan het praesidium!
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Kalender eerste semester
September
29 september: kroegentocht

Oktober
1 oktober: introductiecantus
6 oktober: openingsTD @ Publik
7 oktober tem 14 oktober: doopweek
 7 oktober: schachtenverkoop @ Aalmoezenier
 14 oktober: doop
20 oktober: doopfeestje @ Hill Diar
26 oktober: Filmavond @ Plantijnhogeschool (Aula Kockx)

November
2 november tem 8 november: herfstvakantie
11 november: feestje @ Hill Diar
17 november: Quiz @ Plantijnhogeschool (Cafetaria)
20 november: Galabal
25 november: Hill feestje of cantus

December
1 december: Kerstmarkt @ Hill Diar
2 december: Kerstmarkt @ Hill Diar
3 december: Kerstmarkt @ Hill Diar
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Hill Diar, Media’s stamcafé!
Hill Diar, of kortweg ook “Den Hill” genoemd, is het stamcafé van Media. Het ligt aan de
Italiëlei, vlakbij de Rooseveltplaats!

Waarom den Hill?
‐
‐
‐

‐

Den Hill is één van de oudste studentencafés van Antwerpen, al zo’n 25 jaar!
Den Hill is de perfecte ontmoetingsplaats buiten de school om Media en andere
Plantijngangers te leren kennen.
In den Hill is er altijd iets te doen. Zo organiseren we er themafeestjes, maar ook
andere clubs zoals Dyonisos, Sofia en Argonaut organiseren daar hun feestjes.
Op maandag is er goedkoop een pintje te bestellen (1,20 EUR) en woensdag is het
Spaghdag (3,50 EUR).
Je zit niet op kot? Geen probleem, want op minder dan vijf minuten zit je op de
Rooseveltplaats!

www.hilldiar.be

Hoe geraak ik zo snel mogelijk in den Hill?
Dit is de kortste weg naar Hill Diar. Je komt de school uit en gaat door het smalle straatje
(Kolveniersstraat) richting Meir. Op de Meir ga je rechtsaf, in de richting van het Centraal
station. Aan de Mobistarwinkel sla je linksaf de Jezusstraat in. Die volg je ten einde waarna
je de Sint‐jacobsmarkt schuin oversteekt en de Molenbergstraat ingaat. Aan het einde ga je
naar rechts en op de hoek van de Korte Winkelstraat en de Leien vind je aan de linkerkant
den Hill. Gebruik je gratis drankkaart en laat ze smaken!!!
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ExpressBar is een trendy broodjeszaak in
Antwerpen‐centrum op de hoek Italiëlei‐
Kipdorpbrug aan de Rooseveltplaats. Wij
serveren u warme en koude belegde
broodjes, pasta’s, salades, gebak en snacks.
Tevens kan u genieten van een ontbijt met
vers geperst sinaasappelsap. Zowel 20
zitplaatsen binnen als 45 op
het terras, take‐away en leveringen aan huis.
Vanaf nu krijgen studenten een studentenVIPkaart!
* belegde broodjes
* warme broodjes
* vers geperst sinaasappelsap
* warme dranken
* frisdranken
* koffiekoeken

* pasta’s
* salades
* gebak
* ontbijt
* snacks
enz.

Openingsuren
ma‐vr
07u00‐18u00
za
09u00‐18u00
De Frituur
Alle dagen geopend met 45 zitplaatsen op het terras en vanaf nu kan u steeds terecht in de
verbruikzaal van de expressbar. In de frituur kan u verse frietjes en de beste snacks krijgen.
Openingsuren frituur:
ma‐do 11u30‐23u00
vrij‐za
zo

11u30‐01u00
17u00‐23u00

EXPRESS BAR

Italiëlei 120
2000 Antwerpen
25

Media op het internet
Natuurlijk is Media mee met de tijd en kun je ons vinden op het net.

E‐mail
Als je vragen hebt over een feestje, den doop of nog andere zaken, aarzel niet om een
mailtje te sturen naar mediapraesidium@hotmail.com!

Onze website
Bezoek zeker onze website www.studentenclubmedia.be eens, daar vind je meer
informatie over onze feestjes, het praesidium, de skireis en nog veel meer!

Facebook
Word lid van de Media Antwerpen‐groep!
Heb je al een account op Facebook, zoek dan snel naar “Media Antwerpen” en word lid van
onze groep!
Door lid te worden, word je voor elk Mediafeestje uitgenodigd via e‐mail. Ook vind je alle
foto’s van de feestjes terug!
Media Antwerpen vind je terug op:
http://www.facebook.com/group.php?gid=5676973065

Forum
Het forum op www.studentenclubmedia.be is al jaren de plaats waar vele Medianen zich
in serieuze en onnozele discussies mengen. We hebben verschillende topics zoals het
Youtube‐topic, waar iedereen zijn favoriete Youtube‐filmpjes kan posten. Dus als je iets op
Youtube hebt gezien wat je de moeite vindt, aarzel niet om het op het Youtube‐topic van
Media te plaatsen!
Ook als je met vragen zit over den doop of andere zaken, twijfel niet, gewoon even posten
op het forum en we helpen je met alle plezier!
Tot binnenkort op http://forum.studentenclubmedia.be
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Ereleden
Bart Herreijgers
2004 – 2005 Manus
2005 – 2006 Sport
2006 – 2007 Praeses

2004 – 2005 Praeses
2005 – 2006 Cantor
2006 – 2007 Actief lid
2007 – 2008 Cantor
Stijn Van Gool

Grote Roerganger Steven Peeters
1999 – 2000 Feestleider
2000 – 2001 Schachtentemmer
2001 – 2002 Vice‐praeses
2002 – 2003 Praeses

Petit Bruxelles aka Dimitri Decnudde

2004 – 2005 Promotor
2005 – 2007 Schachtentemmer
Rob Willemsen
2004 – 2005 Scriptor
2005 – 2006 Schachtentemmer
2006 – 2007 Feestleider

2002 – 2003 Zedenmeester
2003 – 2004 Zedenmeester
2004 – 2005 Feestleider
2005 – 2006 Manus

2004 – 2005 Cultuur
2005 – 2006 Vice‐praeses

Thorwald Van Acker

Karen De Ryck

1999 – 2000 Schachtentemmer
(Sofia Ufsia)
2000 – 2001 Praeses (Sofia Ufsia)
2002 – 2003 Cantor (Sofia Ufsia)

2005 – 2006 Promotor

Matthias Van Den Bossche
2000 – 2001 Ab Actis
2001 – 2002 Feestleider

Sir Toon Mast

Gilles van der Stuyft

Tanja Rogiest
2004 – 2005 Cantor
2005 – 2006 Quaestor
Leroy Verboven
2003 – 2004 Manus
2004 – 2005 Zedenmeester

2002 – 2004 Schachtentemmer
2004 – 2005 Vice‐praeses
2005 – 2006 Praeses
2006 – 2007 Cantor

Jim Mangelschots

Pro Senior Michaël Cuypers

Balou

2001 – 2002 Schacht
2002 – 2003 Feestleider
2003 – 2004 Vice‐Praeses

1994 – 2010 Kroegbaas Hill

1995 – 1996 Feestleider
1996 – 1997 Schachtentemmer
1997 – 1998 Praeses

An Rotthier
2000 – 2001 Scriptor
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