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We zijn na een mooie zomer weer op weg 
richting de koude wintertijden.
Maar niet getreurd, na alle gezellige kerst-
dagen, nieuwjaar en die stomme examens, 
komen Media en Nucleo met onze oude 
vertrouwde skireis!

Op 3 april 2015 zullen we met een grote 
groep sneeuwliefhebbers vertrekken rich-
ting Saint Sorlin d’Avers in Frankrijk. Maar 
wat kost zo’n bangelijke activiteit dan? 
Je kan al mee voor maar liefst € 399! Na-
tuurlijk krijg je daar dan ook wel iets voor 
terug.
Bij de prijs is inbegrepen:
De gezelligheid start met een busreis heen 
en je mag natuurlijk ook weer mee terug. 
Eenmaal aangekomen willen we ook wel 
wat kunnen crashen, dus de kosten van de 
appartementen voor 7 nachten zijn ook 
inbegrepen. Als we allemaal uitgeslapen 
zijn gaan we natuurlijk ook de berg op, het 
is tenslotte een skireis. Daarom zit jouw 
skipas, voor 6 dagen, ook in dit steeds 
aantrekkelijker wordende prijsje! Na een 
dag skiën krijgen we dorst, dus is er 1 vat 
vol heerlijke koude pintjes voorzien per 5 
man. Uiteindelijk na veel bier begint een 

dronken man natuurlijk te lallen, daar-
voor is er een cantus voorzien.
Er is verder nog een jenever/wodka rodel, 
begeleiding van Snowblend en alle verdere 
kosten, fooien en taxen zitten er bij de prijs 
inbegrepen. 

Maar Snowblend zou Snowblend niet 
zijn, als er niet een paar extra’s worden 
voorzien.
Zoals: Apéro op de openingsavond, 
Belgian Beer Après-Snow, Hot Blender 
Après-Snow, Cava of Cider Snowbar, 
Bacardi Premium Cola Zero Après-Ski, 
Hot Dog Après-Ski, Cup-a-Soup Après-
Ski, Sneeuwsoccer/Kubbs/..., Multimedia 
quiz, Ice Tea bij vertrek, Snowblend Hot 
Summer Closing Party.
Zeker de moeite waard voor deze prijs!

Inschrijvingen starten binnenkort! Leg je 
geld al maar opzij.
Nu we toch bezig zijn, velen hebben het 
bewezen en toch blijven mensen het 
proberen. Op je blote poep de berg afglij-
den is géén goed idee... 

Ook dit jaar gaan we Frankrijk onveilig maken, 10 dagen lang gaan we de Fransen laten 
zien hoe je moet drinken, feesten en natuurlijk skiën. De plaats van dit gebeuren is Saint 
Sorlin!

Sneeuw happen

Tekst: Laura Francken

 Praesidiumactiviteit bij Il Rosmarino
Omdat wij vaak bezig zijn met het 
organiseren van allerlei leuke activiteiten, 
hebben wij soms ook eens ontspanning nodig. 
Daarom zijn wij als Praesidiumactiviteit 
op 24 oktober eens lekker gaan eten bij Il 
Rosmarino op de Melkmarkt in Antwerpen.
 
Op deze gezellige avond hebben we allemaal 
een lekkere pasta gegeten met een lekker wijntje
erbij. Hier hebben we met z’n allen gezellig 
bijgepraat over de afgelopen weken. Na onze 
pasta hebben sommigen zich nog gewaagd 
aan een lekker dessertje en anderen aan een 
koffietje. Ook de huisgemaakte limoncello 
heeft ons zeer goed gesmaakt. Na ons leuke 
etentje zijn we natuurlijk nog een pintje of twee, 
drie, vier… gaan drinken in ons geliefde café De 
Schacht om deze geslaagde avond af te sluiten.

Media’s en VADA’s 
Horror Movie Night

Op woensdag 5 november sloegen VADA 
en Media de handen in elkaar om een heuse
Horror Movie Night te organiseren op 
campus Meistraat.
 
De verschillende frisdranken, VADA’s eigen 
bier en de zakken spookjeschips stonden 
klaar om tijdens de film te nuttigen. Want 
zeg nu zelf, een film zonder eten en drinken? 
Iedereen zat lekker knus en het bibberen en 
beven kon beginnen. De oude versie van 
Nightmare on Elm Street kwam als winnaar 
uit de bus bij de stemming. Zelfs de enige 
echte Freddy Krueger zat in de zaal! Wat 
een Horror Night hoorde te zijn, draaide 
uit in een Laughing Night met een film vol 
“uitmuntende special effects” (lees: sarcas-
me). Het positieve hieraan was dat niemand 
na de film nachtmerries heeft gekregen…

One, two, Freddy’s coming for YOU…
Tekst: Machteld Paredis
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Horizontaal

3. Ik heb de bijnaam “Asperge”
6. Ik heb meer dan 50 random postkaartjes op mijn muur
     hangen en ik blijf vaak te lang op café plakken
7. Één van mijn bijnamen is Pluchke
8. Ook wel bekend als Harry, ik heb  altijd iets te zeggen, 
     lichte schrik voor paarden  #stoemeschacht
10. Ik ben een Disneyfreak die niet tegen veel drank kan. 
       Adjes doen is zeker niet mijn specialiteit
11. Ik ben ooit een week lang elke ochtend wakker gemaakt               
       door twee grote varkens
12.  Ik heb ooit besloten een drankspel met absint te doen…         
        slechtste idee ooit!

Verticaal

 1. Fobieën genoeg.. de ruimte, ballonnnen, bommekes … 
obsessies genoeg: Disney, alles mooi maken 

2. Eerstejaars en houdt van feestjes, uitgaan met 
vrienden, ijshockey en natuurlijk Media!

4. Ik heb een panische angst voor ballonnen
5. Componeert, gamed en slaapt.

9. Ik heb ooit gedanst op het podium van de Elizabethzaal 
en de Zuiderkroon. 

U kunt kiezen uit: 
Evelyn

 Raf
 Jitte

Laurenz
Alexander

 Laura
 Freya
Pieter
 Sarra

 Katrien
Nick

Romy

“omdat wij een stel bangelijke anciens hebben!”

8 november 2014 – Ancienavond Media
We keken er met ons allen  heel hard naar uit. Eindelijk nog eens een ancienavond! 
Een moment waar we even onze ‘goeie oude studententijd’ konden herbeleven.

“Anciens aan het woord”
Senior 1999-2000

Ondanks het vroege uur stroomde het 
volk al snel toe. Wat me vooral opviel 
was hoe snel we ons allen  opnieuw 
‘student’ voelden, we met trots het 
lintje van weleer droegen,
het clublied met veel 
liefde zongen en de pintjes
even rijkelijk en vlot 
vloeiden als voordien …

Het was een leuk weerzien, met 
iedereen. Ik verschoot er van dat 
er zoveel anciens waren, van over 
de verschillende jaren heen. 
Iedereen, of ze elkaar nu al kende of 
niet, begon spontaan tegen elkaar te 
babbelen, ervaringen uit te wisselen 
en (stoere) verhalen te vertellen.  Bij 
iedereen merkte je hetzelfde: een 
enorm gevoel van fierheid! Allen 
trots om te kunnen zeggen ‘ik ben een 
ancien van een club zoals Media’. 
Want geef  toe, Media is en blijft 
ABNORMAAL.

Het kippenvelmomentje bij mij was 
toch na de speech van Machteld toen 
iedereen uit volle borst het clublied 
zong, gevolgd door ‘No one likes us’… 
Het bracht vele mooie, grappige (en 
vooral zatte) herinneringen terug.

Trouwens, Machteld, dikke pluim. Als 
vrouw er staan, geen evidentie (weet ik 
uit ondervinding) maar je doet dat met 
de nodige klasse! Chapeau!

Het meest pijnlijke moment voor 
sommigen onder ons was toen we 
beseften dat sommigen onder jullie in 

1995 geboren zijn:  het jaar dat de club 
is opgericht. Met andere woorden, we 
worden echt oud(er) :) We hebben al-
len geprobeerd dit gevoel weg te drin-

ken, maar helaas, de dag 
nadien was het bewijs er 
des te harder (lees: tram 3 
gepasseerd, meer recupe-
ratietijd nodig)

Ik heb  gepolst bij de aanwezige anciens 
en iedereen is het er over eens: 
het was een meer dan geslaagde avond 
en wij vragen ons allemaal al af: 
wanneer vindt het volgende feestje 
plaats? En dit gevoel leeft ook bij de 
anciens die niet (of te laat) op de hoogte 
waren of er niet bij konden zijn. Door 
de leuke  foto’s,  de positieve reacties op 
Facebook, … Geloof me, een volgende 
keer zal de opkomst nog talrijker zijn.

Boodschap dus aan het huidig 
praesidium namens alle anciens:  jullie 
zijn ABNORMAAL en dikke merci!
Wij wachten vol ongeduld op een 
soortgelijk initiatief! 

Ps: Mental note to myself : even toch 
terug wat snelheid krijgen in de ad 
fundums. Oke, ik ben nog altijd snel, 
maar zoals mijn man het zo mooi zei 
‘er begint toch wat slijt op te komen’. 
En aangezien ik Manu, mijn grootste 
supporter tijdens de bierkoningin 
wedstrijd, nooit wil teleurstellen,  is 
oefenen toch aangeraden zodat ik 
een volgende keer niet verlies van de 
bierkeizer…

Tekst: Liesbeth Janssen

“Het bracht vele mooie, 
grappige en vooral zatte 

herinneringen terug.”

Na verschillende pogingen van de praesidia van de 
voorbije jaren, was het eindelijk zo ver: eindelijk organi-
seerde het huidige praesidium een ancienavond! Ik was 
er zelf vanaf het begin zeer enthousiast over, want het is 
altijd leuk om oude bekenden nog eens terug te zien en 
bij te babbelen. Natuurlijk was de opkomst een belang-
rijke factor voor een leuke en gezellige ancienavond.

De opzet van de reünie was simpel: een kaas- en
bieravond waarbij talloze herinneringen werden 
opgehaald, om te eindigen met een knallend feestje. 
Het was super! De opkomst was groot: van de her-
oprichters van de club tot en met ex-praesidiumleden 
van het vorige academiejaar. Door deze bij elkaar te 
zetten kon de nieuwe generatie nog wel wat leren van 
de oudere. Zo leerde het huidige praesidium nieuwe 
liederen over Media en werd wat advies tussen pot en 
pint doorgegeven. Onder de anciens zelf werden de 
(gênante) herinneringen van elkaar bovengehaald, 
wat tot verbaasde blikken van sommige “nieuwelin-
gen” leidde. Na het gechitchat werd de muziek wat 
luider gezet: alle Medianen, zowel jonge als de “oude”, 
haalden hun dansbenen boven om een er een knal-
lend feest van te maken. Na veel gedans, veel gezwans 
en vele pintjes kon iedereen zeer tevreden en voldaan 
naar huis gaan met de volgende gedachte: “Wat een 
superavond!”

Om met een persoonlijke noot te eindigen: bedankt 
praesidium om zo’n topavond in elkaar te boksen. Ik 
hoop dat jullie nog veel van zulke activiteiten voor ons 
organiseren!    

Quaestor 2013-2014

Tekst: Lennart Deelstra

Van gedoopt worden naar mogen dopen!
Het voelde een beetje vreemd om toe te kijken hoe 
al onze schachten en porren aan het afzien waren, 
wetende dat ik vorig jaar in hun schoenen stond.

Om eerlijk te zijn, was het voor mij niet zo’n grote 
overstap. Ik ben nogal een pussy, waardoor ik 
zelfs niet kon en durfde roepen op onze porren 
en schachten. Als ik dan eens riep, kreeg ik een 
applaus van mijn mede-praesidiumleden… 
Misschien ligt het inderdaad nog aan het feit dat 
ik me nog helemaal herinner hoe het was vorig 
jaar, om bang te zijn van elke persoon die een lint 
had. Ik ben veel te braaf tegen onze schachten en 
porren. 
Ik kreeg zelfs kippenvel als iemand me ‘meesteres’ 
noemde, brr! Wie weet is het volgend jaar wat 
gemakkelijker voor me om hard te zijn, omdat mijn 
schachtenjaar dan al wat verder weg is, maar als 
conclusie kan ik stellen dat ik nooit een schachten-
meesteres of –temster zal zijn :) .

Tekst: Chloë De Weerdt

De overstap van gedoopt worden naar 
zelf mogen dopen is ongelooflijk groot. 
In het begin stond ik er van versteld 
hoeveel ‘macht’ je eigenlijk wel niet 
hebt over die schachten en porren. 
Je kan er tegen zeggen wat je wil en je 
kan ze bijna alles laten doen wat je wil. 
Vorig jaar, toen ik zelf nog schacht was 
dacht ik altijd: ‘volgend jaar ga ik die 

stomme schachten laten afzien!’, maar 
achteraf is gebleken dat ik daar toch 
niet zo goed in ben. Ik ben eerder het 
type dat tijdens de doop rondgaat met 
chocola en snoepjes om de schachtjes 
wat te troosten.
Ik ben heel blij dat ik dit jaar zelf schach-
ten heb kunnen dopen.

Van gedoopt worden naar dopen, een wereld van verschil. Een jaar 
geleden rond deze tijd was ik zelf nog een ‚stoeme por’. Toen moest ik 
nog braaf luisteren naar mijn meesters en meesteressen.

Tekst: Marie Driesen
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Media’s Dirty Disney was vorig jaar een knaller van formaat en het 
heeft er dit jaar ook niet aan gemankeerd!
 
Op maandag 20 oktober trokken we onze meest dirty Disney
outfits aan om er in Café De Schacht met z’n allen een geweldig 
feest van te maken. Deze avond knalden de beats van Dj Billiet 
door de boxen en kon iedereen genieten van lekkere cocktails en de 
wekelijkse Media Monday-acties. Het was feest tot in de vroege 
uurtjes!
Maar niet getreurd als je dit feestje hebt gemist, Media is elke 
maandag present op haar clubavond in Café De Schacht. We 
staan er telkens met een bar waar je kan genieten van shotjes aan 
€1 en ook de wekelijkse acties mag je niet missen! Zo bieden we 
op maandag halve liters voor €3, wijn voor €1,5, rosé voor €2 en 
cava aan €3,5. 
Hou Facebook in de gaten voor onze volgende feestjes in Café De 
Schacht.

Talk dirty Disney to me!

Tekst: Carolien Van Houdt

Media goes classic and pop
Vrijdag 14 november - Media vertrekt met een groep van bijna 
twintig man richting het Sportpaleis in Antwerpen. Een hele avond 
gevuld met muziek van een geweldig orkest, koor en de meest 
uiteenlopende artiesten. Al dertig jaar is Night of the Proms een 
groot spektakel. Het is dé plek waar klassieke- en popmuziek samen 
komen tot een groot kippenvel moment.

Weer een geweldige avond bij de Proms. Ieder jaar komt hetzelfde 
concept terug, maar het blijft iedere keer weer een ervaring op 
zich. Ook de mensen die mee waren met Media hebben enorm 
genoten. Zittend op de grond pintjes drinken en pasta eten,
wachtend tot het gaat beginnen. Uit het niets klinkt daar ineens 
het orkest met een luide klap en het gejuich begint. 
Welke muziek er ook gebracht wordt, mijn kippenvel moment is 
en blijft het moment dat de Carmina Burana van Carl Orff wordt 
ingezet. Daarnaast was CeeLo Green natuurlijk ook fantastisch 
in zijn glitterpak. Last but not least, BLUE. De jongensband van 
jaren geleden.. Ze hebben toch maar weer eens laten blijken waar-
om een jongensband toen wel geliefd was! 

Kortom het was een avond vol mooie, leuke en vooral gezellige 
momenten. Na een avondje Night of the Proms hoort natuurlijk 
ook nog een afpilsje in ons geliefde stamcafé. Alle ingrediënten 
waren dus aanwezig voor een topavond!

Tekst: Hanne Van Herwijnen

Van aan den toog naar achter den 
toog

Alle wegen leiden naar De Schacht deel II

Waar dit alles zich afspeelde was voor
namelijk in ons geliefde Café De Schacht. 
Een redelijk klein maar gezellig Studenten-
café waar je terecht kan om een goeie pint 
te drinken, voor een babbel en een plaats 
waar je dansbenen van pas komen voor 
een zot feestje! Je leert er snel iedereen ken-
nen waardoor iedereen er zich snel thuis 
voelt. Eens je de microbe van De Schacht 
te pakken hebt, raak je er moeilijk vanaf! 
Daar ben ik het levende voorbeeld van. 

Het begon rustig met 1 dag in de week 
gezellig met mijn medeschachten en 
-porren een pintje te drinken, maar 
dat veranderde al snel naar 2 à 3 dagen 
per week doordat je veel mensen 
over heel Antwerpen leert kennen 
die altijd wel iets grappigs te 
vertellen hebben.

Door regelmatig op Café te gaan zat 
ik uiteindelijk met een probleem, het 
probleem dat veel vaste mensen van De 
Schacht wel eens hebben; namelijk de poef!
Aangezien De Schacht een café is waar je 
nogal snel blijft hangen kan deze nogal op-
lopen. Dus ben ik op zoek gegaan naar een
studentenjob. Ik zocht iets waarmee ik een 
extra centje kon verdienen maar ook iets wat 

ik fijn vond! Ik heb het geluk gehad om de 
beste studentenjob te krijgen die een student 
zich maar kan voorstellen: barman zijn in je 
eigen studentencafé!

Aan iedereen die dit leest en me nog niet 
kent, kom zeker eens langs om een pintje 
te drinken. Ik tap met alle plezier al jullie 
pinten en sta altijd klaar voor een leuke 
babbel, ik ben evenveel te vinden aan den 
toog als achter den toog. Maar vergis je niet, 
mijn favoriete plekje zal altijd aan den toog 
blijven. 

Tekst: Lanse Callebaut

Laat ik me eerst even voorstellen, mijn naam is Lanse. 3 jaar geleden heb ik me laten dopen bij 
een studentenvereniging namelijk, Nucleo. Dit was het begin van alles! Ik leerde in een korte 
tijd veel mensen kennen en maakte vrienden voor het leven. Kortom, de afgelopen jaren zal 
ik nooit vergeten! 

St-Jacobstraat 1 
2000 Antwerpen

The wannabe police
Zedenmeester, vermoedelijk de meest gehate
persoon op cantussen en feestjes. Pret bederver 
voor velen , eerredder voor sommigen.
 
Studenten en bier gaan hand in hand, 
dat weet iedereen hier in België. Zeker bij 
cantussen vloeien de nodige liters van het 
goudgele gerstenat. Helaas voor de zeden 
zit een aangename avond drinken met zijn 
vrienden er op een cantus voor een keer 
niet in. Rondlopen, mensen die een gezellig 
babbeltje slaan terecht wijzen dat ze stil 
moeten zijn, aangenaam aangeschoten 
mensen drank ontzeggen, nee het zit onze 
zeden niet mee. Het is pas achteraf, nadat 
de laatste dronken  commilitones  worden 
weggedragen dat de zeden zijn felicitaties 
in ontvangst neemt voor het begeleiden 
van een ordelijke, noemenswaardige zang-
partij. Wanneer iedereen de dag erna zijn 
kater aan het verwerken is, zit onze zeden 
al na te denken hoe hij op de volgende 
cantus weer diegene gaat straffen die de 
algemene orde durft tarten!

Tekst: Rinus Willems

Kalender!
Woe 17/12:

Disney ijssculpturen 
festival

Vr 23/1: 
Middag TD

@ Café de Schacht. 

Do 29/1: 
Karaoke!

Ma 2/2:
Bierkoning(in) @ Café 

de Schacht.

Wo 11/2: 
Cantus.

Ma 23/2  tm Vrij 27/2:
Media’s ledenweek @AP 

campusmeistraat. 

Vr 13/3:
Galabal!

Vr 3/4  tm Vrij 12/4:
Media en Nucleo 

SKIREIS!

Di 21/4:
Après-ski feest @ café de 

Schacht.

ELKE MAANDAG:
Media Mondays @ Café 

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

Wijn € 1,5
Cava € 3,5

Praeses aan het woord

Wat hadden we zoal voor 
jullie in petto? In een noten- 
dop: leuke themafeestjes in 
ons stamcafé de Schacht, 
een trip naar Café Corsari 
en Night of the Proms, een 
spetterende Openings TD 
en Rood-Wit-Rood TD, een 
leerrijke zelfsverdedigings-
cursus en ga zo maar door..

Natuurlijk mag de verkoop 
en de doop niet ontbreken. 
Heel wat moedige studenten 
hebben de kans gegrepen om 
voor enkele maanden schacht 
te zijn. Zij moeten bewijzen 
dat zij het waard zijn om bij 

de club van ’t Stad te horen.

Maar ook in het tweede 
semester heeft Media heel 
wat activiteiten gepland, 
waaronder de ledenweek van 
23 tot 27 februari. In deze
week krijgen Media-leden 
gratis eten en drinken op 
campus Meistraat. Je kan nog 
steeds lid worden via onze 
website:
www.media-antwerpen.be.

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van gebeurtenissen 
en activiteiten? Wordt dan 
lid van de groep ‘Media 

Antwerpen’ of like onze 
pagina ‘Studentenvereniging 
Media’ op Facebook of volg 
ons op Twitter via ‘Media_
Antwerpen’. Je kan ons ook 
iedere maandagavond terug-
vinden in ons studentencafé 
De Schacht, gelegen op de 
Sint-Jacobstraat 1, op onze 
befaamde Media Mondays!

Het Media-praesidium wenst 
jullie al veel moed tijdens de 
blokperiode en veel succes 
met de komende examens!

De eerste maanden van zwoegen en zweten op de schoolbanken zijn voorbij. Dat wil natuurlijk ook 
zeggen dat er al 3 hele maanden opzitten vol leuke Media-activiteiten.

Tekst: Machteld Paredis

De eerste maanden met geweldige cultuuractiviteiten zitten er alweer op. Na de opnames van Café 
Corsari, onze horrorfilmavond met VADA en Night of the Proms ligt de lat hoog voor de volgende 
activiteiten, maar we blijven er voor gaan. 

Als eerste organiseren we met de clubs van de Schacht een super gezellige kerstmarkt van 8-10 
december, waarbij de tuin van ons stamcafé wordt omgetoverd tot een mini winterwonderland. 
Denk aan kerstlampjes, marshmallows, vuurkorven, jenever en warme choco met Baileys, ik 
krijg het er al warm van. 17 september staat de tweede activiteit gepland en dat wordt een top-
pertje, want wij gaan naar het Disney ijssculpturen festival!! IJs en Disney, wat wil je nog meer? 
Haal je dikke truien, muts en handschoenen dus al maar boven, want december wordt een kou-
de maand vol hartverwarmde cultuuractiviteiten! 
Helaas volgt er hierna een minder leuke periode met de blok en de examens... Maar er wordt 
niet getreurd, in het tweede semester ben ik er weer om jullie te entertainen met mega-super-
fantastische cultuur shizzle!

Tekst: Linde Vaes

Cultuur Snuiven

Niet slapen, maar feesten
24 uur lang feest drankjes, dansjes, spellekes en beats. Het 
klinkt zeer onwerkelijk maar Media, Nucleo en Limburgia 
sloegen de handen in elkaar en organiseerden de 24 uur van 
De Schacht. 

Maandag, normaal zou je 
denken Media Mondays, 
maar vandaag was het iets 
specialer: de 24 uren van 
De Schacht!! Ik had pas 
gedaan om 18u op het 
werk, maar was tegen 19u 
in de schacht. De sfeer die 
er was, was geweldig. Een 
aantal zatlappen, maar 
vooral heel, heel veel volk! 
Natuurlijk het eerste dat je 
doet is een pintje bestellen 
en een spelletje 1-2 spelen. 
(voor zij die het niet kennen, 
mja kom naar de schacht en 
we leren het je wel ;) ) naar-
mate het later op de avond 
werd zag je andere bekende 
gezichten langzaam 

binnenkomen. Met een 
stevige beat bleef de sfeer 
er goed in. Natuurlijk hiel-
pen de paar liters meer ook. 
Tegen de vroege uurtjes ben 
ik dan huiswaarts gegaan. 
Nog een laatste gin tonic en 
de afsluiter van mijn avond 
was een stevig fietsritje naar 
huis!

Tekst: Pablo Gyesbreghs

Weer eens een ander feestje
Het is al december. De-cem-ber. Binnen enkele dagen zullen alle vlijtige stu-
denten beginnen met studeren voor de examens van januari. Ouders zuch-
ten opgelucht bij de gedachte dat hun kotstudent nog eens naar huis komt 
voor de feestdagen. Grootouders zijn nu al bezig met het uitdokteren van hun 
kerstmenu voor de hele familie. Want kerstmis is het feest van het jaar. Kerst-
mis is de dikste party die de het merendeel van de familie kent. Maar helaas. 
De student zal zich verveeld door deze dagen moeten worstelen, want ieder-
een weet dat kerstmis van de familie niet hetzelfde is als een TD met Media. 
 
Het is wel een behoorlijke opgave. 
‘Schrijf eens over de Openings- en 
Rood-Wit-Rood TD.’ Ghoh. Het is 
moeilijk te beschrijven hoe het voelde 
om de eerste keer een TD te organiseren 
in de tofste studentenstad van België. Er 
zijn ook geen woorden voor het volda-
ne gevoel dat je hebt wanneer om half 7 
’s ochtends de deuren van de Publik en 
Red&Blue sluiten en je met een wazig 
hoofd probeert te tellen hoeveel uur je 
nog kan slapen. En hoe, in godsnaam, 
vind ik het juiste de woordenschat om 
te zeggen ‘ja, er lag iemand bloedend 
op de grond, maar het was een knaller 

van een feestje en er is eigenlijk helemaal 
niets fout gegaan’? Of het gevoel dat je 
krijgt wanneer je van op een afstandje 
de zaal bekijkt, en iedereen ziet bewegen 
in hetzelfde ritme. On-be-schrijfelijk. Er 
zijn geen woorden voor de sfeer die we 
samen met onze favoriete zusterclubs 
een zaal kunnen binnenhalen.  
Dus ga maar naar huis tijdens de kerst-
vakantie. En eet kipfilet met gebakken 
patatjes en peperroomsaus. En voeg 
jezelf gerust toe aan de ‘Media Ant-
werpen’ facebookgroep, zodat je geen 
enkel feestje, TD of galabal meer mist.  

Tekst: Kristien Vorsters
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Daar komen ze aan…
Wat komt eraan? Ik hoor iedereen al denken, dus ik zal het jullie 
eens vertellen…

Daar komen ze weer, de gezel-
lige en liefdevolle kerstdagen, 
de shotjes jenever, de vuur-
korven, de kraampjes op de 
kerstmarkt, de glazen cava met 
nieuwjaar, de vuurpijlen die 
op 1 januari om 0.00 de lucht 
met mooie kleuren zullen 
verlichten, maar helaas ook 
weer de examens. Dat betekent 
dat we allemaal in dezelfde 
eenzame situatie vol boeken 
en leerstof zullen belanden. 
Maar niet getreurd, na de 
examens zal Media weer voor 

je klaar staan met vele nieuwe 
en enorm leuke activiteiten. 
We moeten positief blijven, het 
glas/jaar is nog half vol! 
Bij deze wil ik jullie alvast 
enorm fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2015 toewensen,
maar zeker ook heel veel 
succes met jullie blok en 
examens. Make me proud!
Maar eerst zie ik jullie natuur-
lijk nog op de Media Mondays 
en andere activiteiten voor de 
kerstvakantie!

Tekst: Hanne van Herwijnen

Praegustators bierproeverij
Wanneer je bierkeizer en praegustator bent, heb je wel enige ervaring 
met bier. Daarom vragen wij Kurt zijn mening over de verschillende 
pilsen.

Stella Artois
Cijfer: 7,5. 
Stella is een zeer goede pils. Een groot nadeel van Stella is wel dat 
het vaak slecht getapt wordt, waardoor de smaak erg kan tegenval-
len. Het hangt af van café tot café.

Maes
Cijfer: 6.
De smaak van de pils is goed, maar je krijgt er wel snel koppijn 
van. Van Maes kan je veel drinken zonder dat je snel zat wordt.

Jupiler
Cijfer: 9,5.
Jupiler heeft een fijne bruis en een volle smaak. Het schuim is ook 
erg lekker. Toch drink ik hem het liefst van de fles.

Estaminet
Cijfer: 2.
Het is echt niet lekker. Ik snap niet dat ze dat bier durven noemen.
Dat ze het maar op de zware bieren houden, zoals Corsendonk, 
aangezien dat wel goed is en van dezelfde brouwerij komt.

Primus
Cijfer: 6
Wel een lekkere pint, maar dat is mijn persoonlijke smaak. 
Vergeleken met andere pinten valt Primus er tussen in. 

Tekst: Kurt Schepens

Sporten bij Media
Hier een korte uitleg over de activiteiten die we hebben gedaan en die we nog gaan doen. Zoals jullie wellicht weten hebben we een zelf
verdedigingscursus gedaan en zijn we gaan karten. Verder doen we ook intensief mee met de ASL Veldvoetbal, of we goed zijn is een andere 
vraag. Op de planning staat nog de ASL indoor.

De zelfverdedigingscursus was een leuke avond waar we in een kleine groep hebben leren omgaan met eventuele gevaren op straat. We 
hebben verschillende houdingen en grepen geleerd die we bij mekaar probeerden zodat we ze een beetje onder de knie kregen. We heb-
ben daardoor ook veel met elkaar gelachen. Allemaal opgepast, want met Media valt niet meer te sollen.

Media is gaan karten en dit was zeker de moeite. We begonnen met een kwalificatieronde waarbij we kort het parcours mochten verken-
nen en daarna een zo snel mogelijke tijd moesten neerzetten. Hierna was het even een pauze terwijl onze startlijst werd opgesteld, snelste 
kart vooraan, traagste achteraan. Toen begon de wedstrijd, het was heel spannend en … en … en …

Achteraf was de prijsuitreiking, Eerste plaats: … tweede plaats: … derde plaats: … Zij kregen een beker en we mochten allemaal genieten 
van een glaasje Cava.

Samen met Vada en Sphinx spelen we mee in de competitie van de ASL veldvoetbal. Ons team is niet heel goed, maar we hebben wel altijd 
plezier op het veld. Voel je je nog geroepen om mee te komen doen? Dit kan uiteraard!

Binnenkort kan je samen met ons knappe grietjes en hete kerels komen spotten in Olympisch zwembad De Wezenberg. Op 3 december 
is er namelijk de midnightswim. Dit is een normaal feestje met een DJ en booze, maar dan in een zwembad! Je kan er ook van alles doen, 
zoals een parcours over het water, aquarobic, dansen, in het water dobberen,… Zeker de moeite! De kosten zijn gratis voor iemand met 
een Sportsticker en anders betaal je vijf euro.

Volgend semester begint ook de ASL indoor. Wij doen daarin mee met de basketbal voor mannen en de volleybal voor vrouwen. De 
precieze datum en tijdstippen kan ik momenteel nog niet mededelen, maar deze volgt nog. Het zal waarschijnlijk op maandag, dinsdag 
of woensdag zijn en altijd na 18.00u.

Wil je graag ergens mee naartoe of wil je meespelen in een ASL competitie? Je kan altijd een mail sturen naar soc@media-antwerpen.be 
of meekijken op onze facebookpagina Media Antwerpen.

Tekst: Layla van der Wal


