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Who the F*ck is  Alice  Media?
Leer ons kennen op pagina 2

De Studenten gaan weer los
De openingsTD is DÉ 
knaller van het jaar. Dit jaar 
organiseren we hem met 
Nucleo, de club die samen 
met ons in Café De Schacht 
vertoeft. Samen zorgen we 
ervoor dat jij 14 oktober het 
feest van je leven beleeft! 
Van 23 tot 24 uur is er zelfs 
pils aan €1,5 in plaats van 
aan €2,5. Dit kan je toch 
niet missen?
En wat is een feest zonder 
geweldige beats? Onze TD 
wordt ingezet door DJ 
Sound sickness, de resident 
van Nucleo. Nadien is het 
tijd om onze headliner aan
de draaitafels te laten 
verschijnen: de enige echte 
DIMITRI WOUTERS 
die al verscheidene keren 
op Tomorrowland heeft 

gedraaid! Des te meer 
een reden om zeker en te 
komen!
Onze afsluiter is Dj Billuga, 
hij zal ons tot in de vroege 
uurtjes voorzien van gewel-
dige dansbeats.
Natuurlijk is er ook een in-
komprijs, maar die houden 
we zo laag mogelijk. Als lid 
kost een voorverkoopticket 
slechts €4 of aan de kassa 
€6. Niet-leden betalen €5 
voor een VVK en €7 aan de 
kassa. Zoals je ziet heb je 
als lid dan al een voordeel.

Haal je feestbenen maar 
vast weer boven en kom 
mee feesten op onze 
geweldige en spetterende 
openingsTD!

Ancienavond van Media
Binnenkort houden we een ancienavond. Wat houdt dit in? 
Gezellig bijkletsen onder het genot van een kaasje en een 
biertje. En natuurlijk de Media vrienden van eerdere jaren 
weer eens ontmoeten. 

Alle wegen leiden 
naar de Schacht

Via deze ancienavond willen wij 
de oude garde bedanken. 
Zonder hen was Media nooit 
zo’n fantastische club geworden 
en daarom verdienen ze het om 
eens goed in de bloemetjes gezet
te worden. Onze feestelijke 
activiteit bestaat uit een bier- 
en kaasproeverij waar heel wat 
voorbereiding in is gekropen. 
Natuurlijk hebben we zelf alles 

getest, en vooral geproefd, om 
zo onze favoriete combinaties 
samen te stellen. 
Ons doel is dat de anciens hier 
net zo veel van genieten als wij 
hebben gedaan en we hopen ze 
dan ook allemaal terug te zien 
op 8 november vanaf 19.00 uur 
in café den Bengel. 

tekst: Linde Vaes 

Er was eens een eerstejaars AP student, die voelde
zich in Antwerpen meteen content. 
De eerste schooldag merkte hij op, een groep vrienden 
die linten droegen met het schild van Media erop. Alles 
gratis en super fijn, zou het altijd zo bij een studenten-
club zijn? 
Met een glimlach op het gezicht reed hij naar zijn kot, 
toen plots *BANG* achterband kapot. Hij hoorde een 
deur opengaan en iemand riep: ‘hé, alles oké? Zet die 
fiets maar aan de kant, want wij spelen 1-2. Hij zette 
zich aan de toog en daar stond een pint of acht, “ik ben 
trouwens Brikkie, welkom in café de Schacht!” Een 
beetje later rond een uur of negen, kwam hij weer die 
mannen van Media tegen. Het licht ging uit, het feestje 
begon. Hij stapte naar buiten met de opkomende zon. 

Elke maandag, Media Mondays in café de Schacht.
St-Jacobsstraat 1, 2000 Antwerpen. 
Acties vanaf 21.00:  Halve liter €3,-!  Wijn €1,5!  Cava €3,5!

tekst: Lieve van Eyck & Kenneth Moonen
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Tekst: Carolien Van Houdt



“Who the f*ck is  Alice  Media.”
Leer hier het nieuwe praesidium kennen.
 

 

Stom volgens Tom: 
Vroeg opstaan! (Serieus, wie 
vond dat uit?!). Niet Vriende-
lijke Ambetanterikken (Serieus, 
wie vond dat uit?!). Een café 
met te weinig drank in stock.

Leuk volgens Tom: 
Een avondje niksen met een 
goede film. Een goed glas 
bruine Cubaanse rum. Mijn 
madammeke.

De grootste superheld 
van Tom:
Che Guevara.

Levensmotto van Tom: 
“La famillia antes que nada”
 Tom Raes
”Hasta la Victoria! Siempre!”
Che Guevara.

Ik ben een man van twaalf 
richtingen en 13 ongelukken.
Wat betekent dat ik vele 
verschillende studierichtingen 
heb geprobeerd en niet veel suc-
cesvol heb afgerond.
Ik was tot enkele jaren (blijk-
baar) een groot gevaar voor de 
inheemse en uitheemse vrouw, 

maar heb mij evenzeer laten 
temmen door dezelfde vrouw 
die dit jaar onze eerstejaars zal 
opvoeden.
Ik heb een vergevorderde film-
addictie. Zijnde dat ik onder-
tussen dringend een 5de kast 
moet aanschaffen om mijn 
dvd’s te blijven huisvesten.

Hoe leuk is het om Tom te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 

Tom Raes, Mentor

Hoe leuk is het om Carolien te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Wel, ik vind het heel leuk om 
Carolien te zijn! Wat je van 
mij moet weten is dat ik heel 
uitbundig ben, steeds klaar 
sta voor een tof babbeltje, en 
ALTIJD zin heb in een goei 
feesje! Wat je ook zeker moet 
weten is dat ik enorm veel van 

rode wijn houd en hier lekker 
gekke buien van krijg. 
Wat verder nog handig is om te 
weten, is dat ik, in tegenstelling 
tot Hanne, enorm graag kook. 
Het leuke hieraan is, is dat we 
samenwonen en we elkaar dus 
perfect aanvullen! :D

Stom volgens Carolien: 
Ik vind het stom dat er stomme 
dingen bestaan.

Leuk volgens Carolien: 
Veel te veel om op te noemen! 
Het leven is leuk!

De grootste superheld 
van Carolien:
Al mijn vrienden zijn super-
helden!

Levensmotto van Carolien: 
Impulsieve beslissingen zijn 
altijd de beste!

Carolien van Houdt, Feestleidster
Hoe leuk is het om Rinus te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Wel , Rinus zijn is niet altijd de 
meest gemakkelijke en gewilde 
optie , maar ik ben er best blij 
mee ;)
Wat valt er over mij te weten ? 
Ik ben een zeer sociaal persoon 

die met iedereen wel een praatje
kan maken over wat eender 
waar jij het over wilt hebben op 
dat ogenblik , ongeacht het uur,
locatie of mate van 
beschonkenheid. 

Stom volgens Rinus: 
Schachten, Belgische staat-
structuur, drama en 
oppervlakkige mensen.

De grootste superheld 
van Rinus:
John Baku, alhoewel we 
zeker niet de amerikaanse 
tank commander niet ver-
geten die tijdens de landing 
in normandië geland is op 
Omaha beach met niets meer 
dan zijn ongeladen geweer.

Levensmotto van Rinus: 
He who is justified by faith shall 
live.

Leuk volgens Rinus: 
Hitachi magic wands, can-
tussen, jagen, duiken en 
touwen. 

Rinus Willems, Zedenmeester

Machteld Paredis, Praeses
Hoe leuk is het om Machteld te zijn en wat moeten 
wij echt van jou weten?
Goh, het is moeilijk om te 
zeggen over mezelf of het leuk 
is mij te zijn. Maar wat jullie 
zouden moeten weten over mij:
Ik maak (vaak) vrij slimme 
opmerkingen die soms zo 
slim en doordacht zijn, dat de 

mensen die rondom mij staan 
ermee moeten lachen en 
denken “not again ……”
Dat ik een Limburgse ben die 
voor het tweede jaar aan het 
hoofd staat van een Antwerpse 
studentenvereniging.

Stom volgens Machteld: 
Dat het woord “knallen” in 
Antwerpen een andere bete-
kenis heeft dan in Limburg, 
wat voor veel verwarring kan 
zorgen. Er zijn trouwens nog zo 
van die woorden…

Leuk volgens Machteld: 
Dat er een programma bestaat 
waarin een pad met een pruik 
voorkomt.
Dat toch altijd alles terug op 
z’n pootjes terechtkomt, ook al 
verwacht je het niet.

De grootste superheld 
van Machteld: 
voor mensen die iets goeds 
in mijn ogen hebben gedaan. 
Dus tegen wie ik dit al heb 
gezegd: GOED BEZIG!

Levensmotto van 
Machteld: 
“Probeer het beste van iedere 
dag te maken want morgen 
kan de wereld er helemaal 
anders uitzien”.

 

Stom volgens Sarah: 
Ik vind eigenlijk weinig stom. 
Behalve goudfazanten, die zijn 
echt stom. Die willen niet pose-
ren.

Leuk volgens Sarah: 
Cantussen, goed weer en 
lekkere drankjes en knabbels! 
Daarom mijn doel van dit jaar: 
cantussen in open lucht. 

De grootste superheld 
van Sarah:
Jacques-Yves Cousteau.

Levensmotto van Sarah: 
Het leven maak je zelf. Doe nu 
waarvan je al zo lang droomt.

Sinds mijn geboorte, en 
eigenlijk al negen maanden 
langer, ben ik al Sarah en dat 
heeft me nog nooit echt tegen 
gestoken. Ik ben wel graag 
Sarah!
Wat je echt moet weten -of be-
ter: rekening mee moet houden 
is dat ik best wel prettig gestoord 

ben. Een goed idee? Dat zal zich 
meteen uitwijzen of het echt 
‘goed’ is. Dit wil je misschien ook 
wel weten: Ik ben afgestudeerd 
als journaliste, maar ik droom 
ervan wedding planner te 
worden. En, oh ja, ik ben 
getrouwd met een prachtman. 

Hoe leuk is het om Sarah te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 

 

Hoe leuk is het om Hanne te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Hanne zijn zorgt voor veel 
afwisseling en onverwachte 
wendingen. Wat je van mij 
moet weten is: voor 13.00 drink 
ik koffie, na 13.00 drink ik  
Duvel. Dat ik stiekem meer 
voor de Rode Duivels was dan 
voor Nederland, maar dat niet 

teveel mocht laten blijken. Wat 
verder ook wel handig is om 
te weten over Hanne is: dat ik 
totaal niet kan koken. En mijn 
favoriete cantusschijf is ‘het lied 
van Hertog Jan’ maar pagina 
288-289 blijven het mooist, 
‘Wilhelmus van Nassouwe’.

Stom volgens Hanne: 
Dat de Backstreet Boys uit
elkaar zijn gegaan. Dat mensen 
het verschil tussen Hollanders 
en Nederlanders niet snappen.

Leuk volgens Hanne: 
Dat de Backstreet Boys
weer samen  zijn. Carolien 
haar kook kunsten.

De grootste superheld 
van Hanne:
De bedenker van koffie, Nel-
son Mandela en mijn Lieve 
zus niet vergeten natuurlijk!

Levensmotto van Hanne: 
Als ik later groot ben, word ik 
oud en gelukkig.

Sarah Raes-Geenen, Schachtenmeesteres Hanne van Herwijnen, Promo & scriptor

Chloë De Weerdt, Vice-Praeses
Hoe leuk is het om Chloë te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Op een schaal van 1-10 
is het zeker een 9 waard. 
Natuurlijk heeft het soms 
zijn nadelen. Ik heb namelijk 
een enorm druk leven omdat 
ik geen ‘nee’ kan zeggen. 
Alles wil ik doen en ik wil 
heel veel bereiken. Dat is ook 
de reden dat ik vice-praeses 
ben geworden, een jaar in het 
Frans ga studeren en in een 
goede volleybalploeg speel. 
Daarbovenop heb ik nog 

een fantastisch vriendje. 
Toch is dit alles misschien niet 
helemaal een nadeel, hierdoor 
heb ik een grote vriendenkring 
en heb ik tot nu toe al een zalige 
jeugd gehad. Veel meer hoef je 
niet over mij te weten. Enkel dat 
ik veel (te veel) babbel, maar dat 
zullen jullie nog ondervinden. 
Oh ja, het grote voordeel om 
Chloë te heten, is dat ik enorm 
veel reis.

Stom volgens Chloë: 
stom.. Niet veel dingen zijn 
stom.. 
Enkel de examens, en school, 
maar dat is cliché zeker?

De grootste superheld 
van Chloë: 
Koen De Weerdt, ja ja, mijn 
papa!!

Levensmotto van Chloë: 
Je bent maar één keer jong. 
Geniet ervan! Geloof me, voor 
je het weet is het allemaal voor-
bij en moet je een voorbeeld zijn 
voor je eigen kindjes. Leef nu en 
geniet!

Leuk volgens Chloë: 
Studentenclubs, feesten, wijn en 
cava, Media, vrienden en zon, 
heel veel zon!

Linde Vaes, Cultuur
Hoe leuk is het om Linde te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten?
Goh, het is in ieder geval nooit 
saai om Linde te zijn?
Linde is een LIMBURGER met 
een miniblaas. Als je me zoekt 
op café, check zeker de wc!
Daarnaasst is ze een onver-
moeibare babbelaar, maar dat 
gaan jullie nog wel merken.

Onderwaterhockeyster, ja het 
bestaat echt! Ik moet er alleen 
dringend meer tijd in steken...
En Linde is de eeuwige opti-
mist, maar sommige dagen heb 
ik overal de pest aan (lang leve 
series en mijn bed).

Stom volgens Linde: 
Een winter zonder sneeuw 
(wat is een kerstperiodde zon-
der sneeuwmannen en warme 
chocomelk?)  
Blok in december (want leren 
in de kerstvakantie is nog erger 
dan geen sneeuw) 
Alvoholvrij bier. Ik snap het nut 
er niet van.
Uggs en crocs, geen uitleg nodig

Leuk volgens Linde: 
- De geur van regen op een 
warme dag.
- Mensen bekijken en keuren 
(slechte gewoonte, ik weet het!) 
- 9gag, *scroll scroll gniffel scroll 
scroll*.
- Schoenen!
- En natuurlijk het geweldige 
liefje!

De grootste superheld 
van Linde: 
Sinterklaas! Hij rijdt op een 
paard over de daken en 
brengt cadeautjes, wat wil je 
nog meer?

Levensmotto van Linde: 
If you’re going to be weird, be 
confident about it.
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Stom volgens Pablo: 
Mensen dat bij de minste ‘uit-
daging’ al afhaken. 
Leugenaars en zeker ook van 
die onnozelaars die denken dat 
ze het helemaal zijn omdat ze 
van alles het duurste hebben. 
Regen wanneer ge gene paraplu 
of regenjas bij hebt.

Leuk volgens Pablo: 
Marvel, bier over het algemeen, 
gewoon gezellig is uit eten gaan 
en met vrienden iets doen.

Levensmotto van Pablo: 
De beste mensen, zijn mensen 
waar nen hoek af is.

De grootste superheld 
van Pablo:
George Lucas, de bedenker 
van Marvel. 
De eerste biermakers!

 

 

Hoe leuk is het om Marie te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Wel, ik vind het af en toe wel 
leuk om Marie te zijn. Soms 
ben ik een beetje dom, maar 
daar ben je snel aan gewend.
Ik ben vrolijk en positief, maar 
soms misschien iets té.
Op maandagavond ben ik 
(bijna) altijd  te vinden in De 

Schacht (natuurlijk met een 
witte Martini in de hand).
Krambambouli is nog altijd 
mijn lievelingslied uit de Codex 
Ik ben een ongelooflijke fan 
van The Company. En geef 
me IETS wat roos is en ik ben 
gelukkig voor de rest van de dag!

Stom volgens Marie: 
Dat er nog altijd geen Primark 
in Antwerpen is.

Leuk volgens Marie: 
Dat ik niet zo ver van de 
Primark in Eindhoven woon.

De grootste superheld 
van Marie:
Keone Madrid.

Levensmotto van Marie: 
Be happy and smile!!

Peter Wuyts, Webmaster

Hoe leuk is het om Peter te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Peter zijn is awesome!
Ik ben de koning der nutteloze 
trivia. Komt wel goed van pas 
op quizzen.

Volgens sommigen slaag ik er 
altijd in om de mafste jobkes te 
hebben. En ik ben een enorme 
fan van speciaalbieren.

Stom volgens Peter: 
Maandag is echt heel stom..
En andere bestuurders.

Leuk volgens Peter: 
Vrijdag is echt heel leuk..
Werken in het Sportpaleis.

De grootste superheld 
van Peter: 
Cash, Jobs en Connery.

Levensmotto van Peter: 
Als ge doet wat ge graag doet 
zult ge nooit nen dag in uw 
leven gewerkt hebben.

Layla van der Wal, Sport
Hoe leuk is het om Layla te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten?
Het is leuker dan het leven van 
een stukje wc-papier. Ja, nee, dat 
is drie keer niks. Eerst en vooral 
laat je niet misleiden door mijn 
accent, want ik ben op en top 
Nederlandse.  Als  je me kwijt 
bent, ben ik meestal te vinden 
in mijn bed. Kijk, ik ben name-
lijk niet zo actief, wel sportief!  

Het glamour leven van een 
keukenprinses is mij he-
laas niet gegund. Daarom 
dank ik den Albert (Heijn) 
om zijn jummie oven- en 
magnetronmaaltijden! 
Vroeger deed ik intensief aan 
kunstschaatsen en paardrijden, 
maar doordat ik op een 
internaat in België ging moest 
ik stoppen. Oh, met een
Jagerbomb doe je mij altijd een 
plezier! 

Stom volgens Layla: 
Dat de youtube app niet kan 
blijven spelen terwijl je een sms 
moet versturen. Dat je in België 
beter regenlaarzen kan kopen 
dan mooie pumps. Dat ik ver-
brand als er eindelijk wel zon 
is in België. Die ene irritante 
puist die zo vaak terug komt 
dat ik hem maar Freddie heb 
genoemd.

Leuk volgens Layla: 
Chocolade, films kijken en
vrienden. Films kijken met 
vrienden onder het genot van 
een stukje Chocolade.

De grootste superheld 
van Layla: 
Mijn mama, die weet alles. 

Levensmotto van Layla: 
Always keep your face to the 
sun and you’ll never see the 
shadow.

Marie Driesen, Quaestor

 Laura Francken, Ab-actis
Hoe leuk is het om Laura te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Het is super leuk om Laura 
te zijn! En wat je van mij moet 
weten? Dat ik heel graag reis!
Ik zou hier al mijn geld aan 
uitgeven maar jammer genoeg 
heb ik daar niet genoeg tijd 
voor. Voor de rest breng ik veel 
tijd door met mijn lieve leden 
van de Chiro.

Stom volgens Laura: 
Herexamens! Zij verpesten 
heel je vakantie. Het Belgisch 
klimaat had van mij ook een 
pak beter mogen zijn.
En ook dat ik in een Boerengat 
woon waar bijna nooit iets te 
beleven valt. 

Leuk volgens Laura: 
Dat ik vanaf september in de 
tofste stad op kot ga. 
Antwerpen!

De grootste superheld 
van Laura: 
Mijn bed, niets is beter dan 
eens goed uit te slapen!

Levensmotto van Laura: 
Geniet van elke dag!
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Goh, wat moet iedereen over 
mij weten. Der is zoveel dat ik 
kan zeggen. Uzelf voorstellen is 
altijd best wat raar maar bon. 
Ik ben dus Pablo en praat ik 
nogal veel. (blijkbaar) Ik drink 
heel graag een pintje gezellig met 
wat vrienden op café. Ik ben dit 
jaar als een soort papa voor de 
schachtjes. Ik teken ongelooflijk 
graag en doe dit dan ook quasi 
op elke vrije moment dat ik 
heb, als ik niet aan het werken 

ben. Als ik niet op café zit een 
pintje te drinken met vrienden.  
At the moment woon ik nog 
thuis, maar tegen het einde van 
het jaar zal ik dat echter niet 
meer doen. Tijd voor een nieuw 
hoofdstuk . Aangezien ik zoveel 
vrije tijd heb, kan ik deze ook in 
Media steken. Zo, als je meer 
over me wilt weten, moet je het 
me maar vragen… bij een pint 
of twee drie…

Hoe leuk is het om Pablo te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 

Pablo Gyesbreghs, Schachtentemmer

Kurt Schepens, Praegustator

Hoe leuk is het om Kurt te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten?
Het is geweldig om Kurt te zijn!  
Ik ben namelijk al een jaartje 
(of drie of vier) ouder dan de 
meeste mensen van het praesi-
dium, dus ik heb extra levens-
ervaring om te delen.
Ik werk graag met dieren, het 

liefst kiekes!  Op tijd en stond 
een frisse pint op café of een 
whiskey in de zetel thuis met 
vrienden, kan me altijd beko-
ren.
Misschien heb ik daarom mijn 
hart wel bij Media verloren?

Stom volgens Kurt: 
Rugletsels.
Achterbaksheid. 

Leuk volgens Kurt: 
Whiskey, kiekes, koken en
ritjes met de moto.

De grootste superheld 
van Kurt: 
Mijn pleegouders.

Levensmotto van Kurt: 
Waar een wil is, is een weg!

Stom volgens Kristien: 
Bussen zonder airco, dat er 
vooraan in mijn Vans altijd een 
gat komt en regen telkens als ik 
op kamp ga. 

Leuk volgens Kristien: 
Eten, kindjes blijmaken, in de 
zetel liggen en muilen en een 
warme douche wanneer het 
buiten heel koud is.

De grootste superheld 
van Kristien:
Mijn mama (super melig 
oooooh).

Levensmotto van Kristien: 
Everything will be okay in the 
end. If it’s not okay, it’s not the 
end.

Het is grappig om Kristien 
te zijn want ik doe soms heel 
stomme dingen. Mijn grote 
mond gaat soms een beetje te 
ver maar ik ben eigenlijk best 
wel lief! Buiten Media en Mise 

en Place ben ik ook actief als 
animator bij Jeugdtip.

Hoe leuk is het om Kristien te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 

Kristien Vorsters, Feestleidster

 
Phyllis Kennis, PR

Hoe leuk is het om Phyllis te zijn en wat moeten wij 
echt van jou weten? 
Het is awesome ! 
Wat mij vooral Phyllis maakt 
is :

Mijn passie voor paarden.
Mijn liefde voor bier.

Stom volgens Phyllis: 
Mensen zonder humor.

Leuk volgens Phyllis: 
Bij vrienden zijn ! 
Helemaal opgaan in een goed 
boek.
Losgaan en de dansvloer ver-
overen. 

De grootste superheld 
van Phyllis: 
Mijn mama en papa, omdat 
ze mij het leven hebben ge-
geven en mij steunen in alles 
wat ik doe! 

Levensmotto van Phyllis: 
Ge ga hard of ge ga ni 

She said: 
“I suppose you’ve heard 

about  Alice Media”. 
“Met dit team zal 

MEDIA het hele jaar voor 
jou klaar staan!”



We vliegen erin met Media’s openings-
week op onze campus Meistraat. Tijdens
deze week kan je genieten van eten, 
drinken, beats en sfeer aan onze stand! 
Je kan jezelf ook lid maken van deze 
fantastische club. Wat houdt dit in? Eerst 
en vooral geniet je dan van allerlei voor-
delen doorheen het jaar, je leert makkelijk 
nieuwe mensen kennen en je behoort tot 
de club van ’t stad!

Zet ook zeker en vast 14 oktober in je 
agenda, want dan is het eindelijk zover: 
dé openings TD van Media en Nucleo 

in de Publik (Stadswaag). Een ideale 
uitlaatklep na een maand school! 

Verdere activiteiten zijn te vinden op de 
website www.media-antwerpen.be en als 
je lid bent geworden van Media tijdens de 
openingsweek, op je lidkaart! Moest je 
nog vragen hebben of zin hebben in een 
babbel, kom gerust naar onze Mediastand 
tijdens de openingsweek. Je kan ons ook 
iedere maandagavond terugvinden in ons 
studentencafé De Schacht, gelegen op de 
Sint-Jacobsstraat 1, op onze befaamde 
Media Mondays!

Zin in onvergetelijke feestjes, bangelijke sportactiviteiten én uit-
zonderlijke cultuuruitstappen met een hechte vriendengroep in een 
unieke sfeer? Sluit je dan aan bij Media, een gezellige studentenclub 
waar iedereen elkaar kent en respecteert! Ook als je je niet laat 
dopen, ben je welkom. Laat je je wel dopen, mag je ook deelnemen aan 
de cantussen -zang- en drinkavonden- en kan je na je ontgroening ook 
mee de club besturen in het zogenaamde praesidium. 

Onze Schachtenmeesteres aan het
woord.

Iedere gerucht kent een bron van waarheid. 
Toch is niet elke studentenclub wat je er al
over gehoord hebt, integendeel. In 
Antwerpen respecteren we het doopcharter. 
Daardoor hoef je geen schrik te hebben voor 
die extreme geruchten die je al hebt gehoord. 
Als je denkt dat het studentenleven niks voor 
jou is, zullen wij jou van het tegengestelde 
overtuigen. Deze eerste week van het jaar 

geniet je al van verschillende ledenvoordelen 
en krijg je zo je inschrijvingsgeld al meteen 
terug. In de loop van het jaar krijg je 
verschillende kortingen en zelfs nog meer als 
je je laat dopen. Daarom zien we je graag
terug en beantwoorden we graag al je 
vragen en twijfels omtrent studentenclubs en 
de doop.

Beste commilitones, sympathisanten, oude en nieuwe studenten.
Om te beginnen hopen wij dat jullie er een deugddoende vakantie op hebben 
zitten en voor diegenen die herexamens hadden, dat deze goed zijn verlopen. 
Het nieuwe academiejaar is net van start gegaan en hopelijk hebben jullie er 
zin in! Media heeft alvast leuke activiteiten gepland dit jaar!

Onze Praeses aan het woord.

tekst: Machteld Paredis

tekst: Sarah Raes-Geenen

Kalender!
Ma 15/9  tm Vrij 19/9:
Media’s openingsweek @

AP campusmeistraat. 

Ma 22/09: 
Eerste Media Mondays 

@ Café de Schacht. 

Do 25/9: 
StuDay!

Vrij 26/9:
Info moment @ AP 
Meistraat over de 
verkoop en doop.

Di 30/9: 
Verkoop @ café de 

Schacht.

Di 7/10:
Doop

Ma 13/10:
Media Mondays

Di 14/10:
OPENINGS TD 

@ publik

Do 16/10:
Zelfverdediginscursus

Ma 20/10:
Themafeestje @ café de 

Schacht.

Wo 22/10: 
Cultuuractiviteit.

Ma 3/11: 
Halloween @ de Schacht

Wo 5/11: 
Filmavond 

Za 8/11:
Ancienavond

Ma 10/11:
Media Mondays met 

een shotjesbar! @ café de 
Schacht

Vr 14/11:
Night of the Proms

Di 18/11:
ROOD-WIT-ROOD 

TD @ café Local

Wo 26/11:
Cantus

ELKE MAANDAG:
Media Mondays @ Café 

de Schacht,
vanaf 21.00 uur.
Halve liter € 3,-

Wijn € 1,5
Cava € 3,5

Maandag 22 september vliegen we erin met een 
spetterend openingsfeestje. GRATIS VAT en shotjes 
voor €1. Met de beats van Dj Billy Billuga wordt 
dit het knallende startschot van ons partyseizoen!

Newsflash!

Het ‘cultuurjaar’ begint zoals 
het gewone studentenclubjaar
met de openingsweek. Tijdens deze 
week organiseer ik dinsdagavond een 
filmavond om even te ontspannen 
tussen alle drukte door! Wat is er nu 
leuker dan ‘s avonds in de aula van 
onze school met een drankje en een 
chipje te genieten van film op groot 
scherm, GRATIS! Daarna is het even 
rustiger op cultuurvlak omdat er dan 
een drukke periode aankomt met de 
verkoop en de doop. Maar geen zor-
gen, ik ben jullie niet vergeten hoor! 
Woensdag 22 oktober komt de 2de 
activiteit eraan, maar wat dat gaat 
worden, blijft nog even een verras-
sing. Wordt het een pokerworkshop, 

of een modestadswandeling of een 
muzikale avond? Spannend! 
5 november wordt het griezelen, 
want na het Halloweenfeestje op 
onze Media Mondays, is het tijd 
voor een scary filmavond. Maar DE 
activiteit waar ik nu al om sta te 
springen, vindt de week erna plaats: 
NIGHT OF THE PROMS! Al een 
paar jaar gaan we er met een hele 
groep naartoe aan een lagere prijs, 
supervoordelig dus voor onze leden! 
Een hele avond shaken, meebrullen
en genieten van het spektakel, 
gegarandeerd een knaller.
Dat zijn zowat de belangrijkste 
activiteiten voor semester 1. Bij 
veranderingen houden we jullie 

natuurlijk op de hoogte. 
Na de examens gaan we er weer 
vollenbak tegenaan! Wat kan je het 
2de semester nog verwachten? Daar 
ga ik nog niet te veel over verklappen, 
maar er gaat zeker veel gedronken en 
gezongen worden, misschien zelfs in 
een andere stad! Daarnaast ben ik nu 
al aan het werken aan een geheim 
project voor in juni, dus duimen 
maar! 

Met Media op AvonCultuurlijke uitstapjes!

tekst: Linde Vaes

Zoals velen van jullie wel weten, is het niet eenvoudig om 
mensen mee te krijgen op cultuuractiviteiten. Daarom wil ik 
jullie alvast een sneak peek geven in de ideeën/plannen voor de 
komende cultuuractiviteiten, zodat je deze al zeker in je agenda 
kan zetten! 

St-Jacobsstraat 1 
2000 Antwerpen
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We zullen het jaar beginnen met 
een kleine cursus zelfverdediging. 
Verder zal ik stemrondes houden 
om te beslissen wat leuk is als vol-
gende sportactiviteit. 

Wat jullie kunnen verwachten als 
activiteiten doorheen het jaar zijn 
de ASL (Antwerp Student League) 
Hier zullen we in ploegen voetbal-
len, basketballen en volleyballen. 
Dit is leuk en winnen is natuurlijk 
belangrijker dan meedoen. 

Dus hup hup hup, we gaan voor de 
cup! 
Verder is mijn plan ook om mee te 
doen aan de ten miles op het einde 
van dit academiejaar. Zolang het 
weer goed is zal ik dan ook elke
week 1 of 2 dagen start to run 
organiseren.

Koop ook zeker een sportsticker, 
dit is niet alleen nodig als je mee 
wilt doen aan de ASL, maar hier-
mee kan je ook andere sporten 

doen in Antwerpen zoals zumba, 
fitness, karate, hockey, frisbee, 
duiken en veel meer! Check ook 
zeker de site: www.sportsticker.be

Voor meer informatie, een goed 
sportidee of om een pintje te gaan 
drinken kan je altijd bij mij terecht!

Sporten is gezond!
Wat kunnen jullie dit jaar van sportieve hoogstandjes verwachten?

tekst: Layla van der Wal

Beddenstaart 2 | 2000 Antwerpen
Onder de Groenplaats

03-221.36.11

Wij zijn op zoek naar leuke Jobstudenten!
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