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Op skireis gaan, betekent, ook spullen 
pakken! Bij deze een paklijst om zeker te 
zijn dat je niks zult vergeten.

Ski-jas
Skibroek

Pulli’s
Truien / fl eece pulli’s

Th ermisch ondergoed
Skisokken

Handschoenen ( en reserve)
Muts
Sjaal

Rugzak voor op de piste
Casual kleding (voor buiten de piste)

Zonnebrandcreme
Fototoestel

Financiële middelen (cash geld / bankkaart)
Identiteitskaart

Telefoon en oplader (tip: zet het alarmnum-
mer van de piste in je telefoon als je op 

bestemming bent)
Boeken / spelletjes

Zwemkleding
Eten en drinken voor onderweg

Toiletspullen
EHBO-setje
Zonnebril
Sneeuwbril 

Helm
Sneeuwschoenen / laarzen

Hand- en theedoeken
Bedlinnen

Handdoeken
Slippers

Afwasborstel/ spons
Toiletpapier
Koffi  efi lters
Blikopener

Kurkentrekker
Kaasschaaf

Schaar

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 happenGALABAL MEDIA
Vrijdag 13 maart is het eindelijk zo ver. Het Media Galabal! Dit fantastische feestje zal 
doorgaan in het Noorderhuis. Hier zal niet enkel het bal, maar ook het diner plaatsvinden. 

Voor maar € 50,- kan je genieten 
van een overheerlijk driegan-
genmenu, met galabal ticket 
inbegrepen. Als voorgerecht heb 
je de keuze tussen een duo van 
kaas- of garnaalkroketjes, als 
hoofdgerecht kan u kiezen tus-
sen varkenshaasje peperroom 
met warme groentjes en gebak-
ken aardappeltjes, tilapiafi let 
met spinaziepuree en witte wijn-
saus of een vegetarische pasta. 
Als dessert kan u genieten van 
een chocolademoeulleux met 
vanille-ijs. Hierbij voorzien wij 
nog eens een halve fl es wijn per 
persoon, plat-  en bruiswater en 
een koffi  etje voor na het eten. 
Op het Galabal zelf zullen DJ 
Sound Sickness, DJ Billuga en DJ 
Soundliner zorgen voor muziek 
bij deze spetterende avond.
Het Galabal zelf kost VVK € 11 
voor leden en € 13 voor niet-
leden, aan de kassa zal dit neer-
komen op € 13 voor leden en € 
15 voor niet-leden. Je kan deze 
tickets kopen bij iemand van het Media Praesidium of op AP 
Hogeschool Campus Meistraat tussen 13.00u en 14.00u.

Tekst: Laura Francken

Middag TD
Op vrijdag 23 januari sloegen Media en Nucleo de handen in elkaar om voor onze 
medestudenten een spetterende middag TD te organiseren. 

We hadden al lang genoeg achter de boeken gezeten en 
onze laatste woorden stonden offi  cieel op dat laatste exa-
men. Het was dus tijd om onszelf terug van onder het 
stof te halen en die dansbenen uit de kast te halen. Ein-
delijk konden we onze vrienden terugzien en dat ging 
niet onopgemerkt voorbij. De Schacht was overladen met 
studenten die het einde van de examen kwamen vieren.  
Met acties, als sterke + fris aan €4, was de middag TD een 
enorm succes.  Daarnaast zorgde DJ Sound Sickness voor 
fantastische beats die iedereen aan het dansen kregen. 
Het tweede semester is succesvol ingezet! 

Tekst: Carolien van Houdt
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“Pintjes tot 
de 1000ste en 

gaan!” 

Bierkoning(in)verkiezing!
Lore Van Vynckt
Hier spreekt uw Bierkoningin 2014 – 
2015. 

Voor de tweede maal op rij behoort 
deze titel mij toe na een avond vol 
studentikoze inspanningen. Om te 
beginnen was er pils, pils, nog iets 
anders dan pils en ten slotte nog eens 
pils. De competitie was wederom 
bitterhard, zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen. Het is om deze reden dat 
ik tot het uiterste ben moeten gaan en 
dat mijn geheugen me af en toe even 
in de steek laat. De herinneringen die 
ik me wel voor de geest kan halen 
getuigen van een plezierige avond. 
De beste vriend op mijn verjaardag, 
de dag nadien, was ongetwijfeld 
mijn emmer (inclusief Dreft) die 
mijn kater hielp te lijf te gaan. Graag 
wil ik de mensen bedanken die me 
hebben toegejuicht op het lied dat me 
op het lijf geschreven is: “Die Lore”.

Zonder enige ambitie trok ik naar 
De Schacht om mee te doen aan de 
Bierkoningverkiezing van Media. In 
2009 werd ik al tot Bierkoning gekroond 
en wou graag de “nieuwe generatie” 
het lint gunnen. Mijn deelname als ex-
Bierkoning zou enkel meer glans geven 
aan het deelnemersveld.

Onderweg had ik met Ben een 
codewoord afgesproken, aangezien ik de 
dag nadien moest gaan werken en dus 
wel fris en monter op ’t bureau moest 
verschijnen. “’t Is nog niet te laat Lenny!” 
zou voor mij het signaal zijn om de 
handdoek in de ring te gooien.

Eenmaal ingeschreven en de eerste ron-
des overleefd te hebben, kwam de over-
winningsdrang van het alpha-mannetje 
meer in mij op. Waarom zou ik meedoen 
om niet te winnen? Ondanks de concur-
rentie (en verschillende keren “’t Is nog 

niet te laat Lenny!”) stootte ik redelijk vlot door naar de finale.

Daar streden Laurenz en ik om het lint. Enkel een Dalton-proef stond tussen ons en het 
dragen van het prachtige lint. Na een sportieve handshake begonnen we er aan, maar al snel 
werd duidelijk dat het geen spannende finale zou worden. De “ervaring” maakte het verschil. 
Zes jaar na mijn eerste overwinning had ik voor het eerst de eer om het lint te dragen: na mijn 
eerste verkiezing was er geen lint aangezien Media in financiële moeilijkheden zat.

Hierbij wil ik graag de deelnemers en de jury bedanken voor de toffe verkiezing!     

Lennart Deelstra

Tekst: Lennart Deelstra

Tekst: Lore van Vynckt

Zoveel opdrachten, maar dit is echt mijn lievelings!!
Freya: Mijn persoonlijke favoriet was de 
vlag, “moosen” met verf en babbelen tot in 
de late uurtjes. Het kan erger! :D 

Laura: Mijn favoriet is het portfolio. 
Zo leren we iedereen nog wat beter kennen! 
En ik schrijf ook wel graag :p 

Laurenz: Ik vond het zeer leuk om origi-
nele foto’s te gaan nemen in ‘t Stad. Vooral 
de blikken van de mensen toen we met een 
onesie in een boom hingen was fantastisch! 

Nick: De leukste opdracht vond ik de odes 
voor het praesidium. En zeker het voor-
brengen was leuk, zo zie je maar, dat ieder-
een op zijn eigen manier creatief kan zijn. 
Iedereen gebruikte zijn/haar talent om de 
odes voor te brengen en samengebundeld 
krijg je dan zeer leuke en mooie resultaten 
:D. 

Katrien: De leukste opdracht was echt wel 
de vlag, we konden goed samenwerken en 
het was echt gezellig.Het is leuk om af en 
toe eens creatief bezig te zijn en het resultaat 
mag er echt wel zijn! :D

Evelyn: Ik vond het vooral zeer leuk om 
op de vrije zondagmiddag foto’s te gaan 
nemen in de stad. Het was zeer grappig om 
iedereen zo te zien kijken en dat iedereen 
foto’s nam van ons omdat we zo raar deden!  

Jitte: Tot nu toe vind ik de meer creatievere 
opdrachten de tofste.  Mijn absolute favo-
riete opdracht (als ik dan toch moet kiezen) 
is de vlag. De materialen bijeenzoeken was 
minder maar eenmaal bezig met verven 
was het echt gezellig. :) 

Jeffrey: De namiddag dat we de foto’s zijn 
gaan trekken vond ik echt geweldig, goed 
gelachen en onnozel gedaan.

Sarra: Wat ik het leukste vond is het 
maken van one day more met alles erop en 
eraan! Het was gewoon zo leuk om een 
geweldig ding in elkaar te zetten met z’n alle. 
Zoveel plezier beleefd en het is gewoon leuk 
om met z’n alle een mooi iets te maken! :)

Romy: Mijn favoriete opdracht waren de 
odes, omdat je direct resultaat zag en kon 
zien hoe iedereen dezelfde opdracht toch 
op een andere manier aanpakte. De reacties 
erop waren ook echt top.

Raf: Mijn favoriete opdrachten waren de 
odes EN de foto’s, omdat we hier al eens zot 
konden doen en ons niet perse moesten 
houden aan bepaalde regels of “richtlijnen”. 
De poses en teksten die er toen aan het licht 
kwamen gingen er soms een beetje over, 
maar waren wel geweldig. :P 

Pieter: Ik vond het liedje one day more 
voorbereiden en het uitvoeren het leukste 
en beste! We hebben ons echt zo goed ge-
amuseerd en gelachen!

Deze foto is onderdeel van de opdrachten en 
verkozen tot de lievelings van onze schachten!

Tekst: Schachten

Een echte “enkel-Media-cantus”
Op vrijdag 27 februari zakten 
anciens, commilitones, praesi-
dium en schachten der Media af 
naar ons stamcafé De Schacht. 
Niet om samen gezellig pintjes 
te drinken, maar voor (de titel 
van dit stukje zegt het al zelf) 
een cantus waar enkel Medianen 
toegelaten werden. Want zeg nu 
eerlijk: wat is er leuker dan on-
der vrienden liedjes te zingen 
en pintjes/watertjes/kriekjes te 
drinken? Er werden heel wat 
toppers van liedjes gezongen en 
natuurlijk konden de vrije versies 
niet ontbreken. Naast het zingen 
werden er ook heel wat kannen 
drank soldaat gemaakt, al hield 

iedereen het vrij rustig en was 
er (jammer genoeg) geen sprake 
van zatte taferelen. Als Praeses 
zijnde vond ik het ook weer een 
hele eer om Dennis (onze Ere-
praeses) naast me te hebben zit-
ten als Cantor voor één avond.
Kort gezegd: het was weer een 
gezellig drank- en zangfestijn, 
zoals altijd bij Media!

Tekst: Machteld Paredis

Nog meer zingen en pintjes, 
maar deze keer geen cantus!
Om het einde van de examens te vieren zijn we donderdag 
29 januari, in de lesvrije week, gaan karaoken met onze ge-
liefde club. Het was een daverend succes! 

Verborgen zangtalenten kwamen boven. Heel wat mensen 
zijn dapper het podium opgeklommen om het beste, of 
toch het best mogelijke, van zichzelf te laten horen. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling om onze party-avond 
door te brengen in de Bonaparte met DJ Dimitri. Helaas 
was er op dat moment een 100-dagen feestje bezig, waar-
door de Bonaparte overladen was met té enthousiaste en 
vooral té jonge feestvierders, wat voor ons de sfeer een beetje 
verpestte. Maar wij Media laten ons natuurlijk niet zomaar 
uit het veld slaan! Gelukkig was de Park Avenue, die op de-
zelfde straat ligt, ook open en konden we daar ons feestje 
verder zetten. Na een paar (toch wel te dure) pintjes, raap-
ten de eerste kandidaten hun moed bijeen en betraden het 
podium alsof ze nooit iets anders gedaan hadden! Iedereen 
heeft zich uiteindelijk hartelijk geamuseerd, of het nu met 
zingen, dansen of gewoon pintjes drinken was. We kunnen 
dus zeker zeggen dat het een geslaagde Media-avond was na 
een periode vol stress, woede en wanhoop (lees examens)!

Tekst: Linde Vaes
St-Jacobstraat 1, 2000 Antwerpen

Horizontaal
1. Sterke met fris is voor haar ook een sport.
3. Deze royale juffrouw past overal bij, net 
zoals Martini.
6. haar vader had ooit dezelfde functie dus 
deze zit in haar bloed en doet ze dan ook 
uiterst goed.
7. niet alleen media in de vrije tijd, maar ook 
op het werk.
9. no ..., no party or unicorns.
10. De afkorting van zijn functie heeft ook 
nog andere betekenissen in zijn leven.

Verticaal
2. Hippe stijl is waar je direct aan denkt, ook 
al herken je deze dame vaak sneller aan haar 
mooie haren.
4. Schuchter schrijvend over de studentenver-
eniging, is ze stil of is ze het stiekem toch niet?
5. koken is voor haar een feest (en voor al wie 
het mag opeten ook)
7. 01010000 01100101 01110100 01100101 
01110010
8. Deze bezige bij maak je altijd blij met bier. 
Niet zomaar bier, maar bier met een eigen 
studentenclub.
9. Van heus feestbeest tot gezellige huismus, 
gelukkig is hij met bier wel te lokken.

Het praesidiumetentje, een van de vele 
opdrachten dat onze schachten moesten 
doen. De bedoeling was om voor wei-
nig geld een etentje voor ons en zichzelf 
te maken. Na het binnenkomen kreeg je 
direct een glaasje cava met granaatappel-
tjes. Place to be? Bij onze lieve Layla, haar 
kot was dan ook zo mooi versierd. Na een 
paar keer een refill te krijgen van hapjes 
(trouwens hoeveel broodjes met lookboter 
waren daar wel niet, doeme!), zaten onze 

maagjes toch al wel een beetje vol, maar we 
waren benieuwd naar het hoofdgerecht. 
’t Hoofdgerecht was wel goed, Canneloni 
of lasagna. Natuurlijk pak je dan Canne-
loni, that’s the shit! En die was echt goed! 
Na een ijsje te hebben verorberd zakte we 
met z’n alle in de zetel voor nog wat
gekeuvel en nogmaals een spelletje ik-heb-
nog-nooit. 
Wat je soms al niet te 
weten komt. Na m’n 
laatste Gin-tonic 
leeggedronken te 
hebben ben ik dan 

maar doorgegaan. 
Maar zo te horen is er na m’n vertrek 
toch nog wel even gezellig verder gepraat. 
Al bij al een zeer toffe avond die ik direct 
wil overdoen! Schachten, goed gedaan!

Tekst: Pablo Gyesbreghs

Koken kunnen ze 
gelukkig wel!

Ken jij het 
praesdium?

Machteld, Chloë, Laura, Rinus, Pablo, Layla, Linde, Carolien, Kristien, Peter, Kurt, Hanne
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“van Heineken naar Stella”
Alle wegen leiden naar De Schacht deel III

Anderhalf jaar geleden ben ik vertrokken 
vanuit een Brabants boerendorpje met 
meer koeien dan mensen als inwoners. 
Met dat ene cafeetje, drie dorpen verderop. 
Waar je moest vragen of de muziek über-
haupt aan kon en je over de wandelstokken 
en rollators heen moest kruipen om bij de 
bar te komen.

Gelukkig ben ik terecht gekomen in een 
enorm leuke stad, in een ander land, 
met een café waar ik een van mijn eerste 
avonden kwam en nooit meer wegging. 
Als porretje van Media heb ik het leren 
kennen als hun stamcafé, maar inmiddels 
is het meer een thuis geworden. 

Voor mij is De Schacht een café waar 
iedereen zich thuis kan voelen. Wil je een 
spelletje, dat kan, juichen tijdens het WK, 
dat kan, een pintje, dat kan, een Duvel, lie-
ver niet dan heb ik minder. Nee, De Schacht 
is van alle markten thuis.

Ook voor de studentenclubs die daar hun 
onderdak vonden is het een waar feestje! 
Een kerstmarkt, 24-uren, feestjes, mid-

dag TD’s, Karaoke avonden, maar ook een 
drankje na een uitputtende dag. Het is 
allemaal mogelijk. 
De drank staat er koud, muziek staat aan en 
de dobbelstenen liggen altijd in de buurt, 
dansjes mogen er gedaan worden en de 
barbecue staat regelmatig aan. Dus wees 
altijd welkom en stap eens binnen!

Tekst: Hanne van Herwijnen

Op het eerste oog een hele verbetering zou je zeggen. Niks in minder waar, want de Duvel 
smaakt ook in Nederland zeer goed.

Praeses aan het woord
Beste commilitones, schachten en 
sympathisanten

De examens zijn al even gedaan en het 
alledaagse schoolleven is terug volop bezig. Dat 
wil zeggen dat Media er al een semester op heeft  
zitten. Maar niet getreurd, het 2de semester ziet 
er ook weer veelbelovend uit! 
Wat hadden we de afgelopen 2 maanden zoal 
voor jullie in petto? In een notendop: leuke 
themafeestjes in ons stamcafé, een trip naar 
de karaokebar, de laatste voetbalmatchen, een 
spetterende ledenweek enz.
Langs deze weg ook nog eens een dikke 
profi ciat voor de nieuwe Bierkoning en 
-koningin en natuurlijk niet te vergeten, de 
nieuwe Schachtenkoning en -koningin.
Ook in het 2de semester heeft  Media heel wat 
activiteiten gepland, waaronder het galabal op 
13 maart en de skireis van 3 tot 12 april. Deze 
topactiviteiten mag je zeker en vast niet missen!
Wil je op de hoogte gehouden worden van 
gebeurtenissen en activiteiten? Surf naar 
onze website www.media-antwerpen.be, 
wordt 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 terugvinden in ons 
studentencafé De Schacht op onze befaamde 
Media Mondays!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!

Tekst: Machteld Paredis

Een driedaagse in teken van 
Media-leden!
In de week van 23 februari organiseerde Media van maandag tot woensdag voor de 
allereerste keer haar ledenweek op AP Hogeschool campus Meistraat. 

Ik hoor jullie al denken: wat houdt dat nu eigenlijk in, zo’n ledenweek? Wel, aan het 
begin van dit academiejaar kon iedereen zich lid maken bij Media in ruil voor vele 
voordelen. Dit was er één van. Onze ledenweek stond helemaal in teken van (natuur-
lijk) onze leden. Iedere dag boden we iets te eten aan, zoals croque monsieurs, pasta en 
hamburgers, wat voor leden volledig GRATIS (!) was. En wie zegt nu nee tegen free 
food?! Op die manier hebben we weer heel wat leden blij gemaakt, wat ook het doel 
van onze ledenweek was.
Jammer van het regenachtige weer, maar dat hield ons niet tegen er een leuke drie-
daagse van te maken!

Kalender!
Vr 13/3:
Galabal!

Zo 15/3:
Antwerp Urban Trail

Ma 23/3:
Onsieparty

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

SKIREIS!

Di 21/4:
Après-ski feest @ café de 

Schacht.

Do 23/4:
Ontgroening

Ma 27/4 tm Do 30/4:
Verkiezingsweek

ELKE MAANDAG:
Media Mondays @ Café 

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

Wijn € 1,5
Cava € 3,5


