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Wat vonden wij de leukste activiteit 
van dit jaar?

Lees het op pagina 3‘t
‘tMegazine

van
HUIDIGE PRAESES vs NIEUWE PRAESES 
Het is bijna het einde van het jaar. Dat betekent dat we opzoek zijn gegaan naar een nieuwe praeses. En ja hoor, 
ook dit jaar is er weer een toppertje uitgekomen. Natuurlijk gaan we Machteld enorm missen, maar er komt ook 
weer iets moois voor terug. Media presents Chloë De Weerdt!

Woord van de nieuwe 
Praeses

Van vice-praeses naar prae-
ses: een logische stap, toch? 
In mijn geval eigenlijk niet. 
Toen ik vorig jaar voor vice-
praeses wou gaan, vroegen 
ze me of ik ambitie had om 
praeses te worden. “Absoluut 
niet!”, was mijn antwoord. 
En zie nu waar ik sta. Na 
een jaar te hebben geproefd 
van een jaartje vice-praeses 
te zijn, voelde ik dat ik nog 
iets meer wilde betekenen 
voor Media. Zeker nu onze 
lieve praeses Machteld met 
spijt in haar hart afscheid 
zal nemen van Media, wou ik er 100% voor gaan. Ik hoop een onge-
looflijk leuk jaar te hebben met Media vol nieuwe, leuke activiteiten. 
Volgend jaar bestaat Media 20 jaar, dus een lustrumgalabal en een 
lustrumcantus zullen er zeker aan te pas komen.

Praeses dixit

Het academiejaar loopt stilaan op z’n 
einde en de examens staan weer voor de 
deur. Dit wil jammer genoeg zeggen dat 
het jaar vol leuke Media-activiteiten er 
bijna opzit. Maar dit betekent ook dat er 
een nieuwe garde Media-commilitones 
én een nieuwe praeses zijn afgeleverd, 
waarvoor proficiat!
Wat hadden we de afgelopen 2 maanden 
zoal voor jullie in petto? In een noten-
dop: een spetterend galabal, een zonnige 
skireis, een vermoeiende ontgroening, 
zweterige basketbalmatchen, een leuke 
10-urenloop, knallers van themafeestjes 
enz.
Maar niet getreurd! In de laatste weken 
heeft Media nog topactiviteiten gepland, 

waaronder de moordmysteriecantus op 19 mei en de Summer Blow Out op 22 
juni!
Als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn praesidium van dit 
jaar heel hard te bedanken voor het plezante jaar. Ik heb ten volste genoten van 
mijn laatste jaar als praeses!
Twijfel niet om volgend jaar lid te worden en te genieten van leuke activiteiten en 
promoties doorheen het jaar! 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 café De Schacht op onze befaamde Media 
Mondays!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!

Woordje van de scriptor!
Zoals jullie weten heb ik deze functie met hart en  
ziel vervuld dit jaar. Ik kan doen en laten wat ik  
wil met ons megazine... Dus in dit geval ook een 
laatste woordje.

Mijn beide functies  
heb ik met veel 
plezier, bloed, 
zweet en tranen 
volbracht. Ik ben 
trots op wat wij 
bereikt hebben dit 
jaar. Daarom wil ik 
iedereen bedanken 
voor het afgelopen 
jaar. 
Onze feest-meisjes: 
geweldige feestjes en  
echt een topper van 
een galabal! Onze 
cultuurchick: jouw 
activiteiten waren  

net zo goed als hoe 
jij er altijd uit ziet.
Onze zotte en zatte 
sport: we zijn niet 
laatste geworden 
met de voetbal en 
met de basketbal 
hebben we zelfs 
een paar keer ge-
wonnen, topper! 
De schachten-
dictators, ik heb 
gelachen met jullie 
en jullie kindjes.
Laura, Peter, Kurt, 
Chloë en ons Marie 
niet te vergeten.. 

Dank jullie wel voor 
dit super jaar! 
Verder, laat het 
duidelijk zijn, denk 
ik dat we een top 
jaar hebben neer- 
gezet. 
Ik heb genoten en 
hopelijk jullie ook. 
Maar op de laatste 
plaats...
Lieve Machteld, 
we mogen ons in 
de handjes knijpen 
met jou als Praeses 
van de afgelopen 
twee jaar. Je bent een 

topper, we gaan je 
missen! Machteld, 
stoppen op je  
hoogtepunt,  je hebt 
jouw “pensioen” 
meer dan verdiend.  
Toch wil niemand 
je kwijt volgend 
jaar. Ik ben er van 
overtuigd dat je een  
geweldige meter 
gaat zijn!

Tekst: 
Hanne van Herwijnen

Tekst:  Chloë De Weerdt

Tekst:  Machteld Paredis
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Ook wij hebben favorietjes!
Na een bewogen jaar met veel diverse activiteiten en 
geweldige momenten, hebben wij onze favorietjes 
even voor je op een rijtje gezet!

Carolien: Het leukste dit jaar vond 
ik het galabal. Het was de eerste keer 
dat ik een galabal organiseerde samen 
met Kristien en ik vond het echt super 
fijn! Ik vond de positieve commenta-
ren echt leuk om te horen, het gaf me 
echt voldoening om te zien dat ieder-
een zich amuseerde!

Chloë: De leukste activiteit van het 
jaar, voor mij was de skireis! Het was 
een topweek waarin veel geskied werd 
en veel gefeest en gedronken! Spijtig 
dat er dit jaar niet zoveel man van 
Media mee is gegaan want je hebt wat 
gemist. Volgend jaar: allemaal meeko-
men want jullie hebben de beste acti-
viteit van het jaar gemist!

Kristien: Voor mij was het leukste so-
wieso het galabal. Carolien en ik heb-
ben er zo lang naartoe zitten werken, 
min of meer heel het jaar draaide er 
om. En de stress die dag zelf is echt 
niet te doen. Maar wanneer we er dan 
zaten ’s avonds, met z’n allen lekker te 
dineren, was de voldoening echt over-
weldigend. Wanneer iedereen zich 
dan nog eens ziek aan het amuseren 
was op de dansvloer, was ik een trotse 
feest!

Laura: De leukste activiteit die ik dit 
jaar met Media heb gedaan was zon-
der twijfel de skireis naar Saint-Sorlin 
d’Arves samen met Nucleo. Een hele 
week lang skiën en niet te vergeten 
après-skiën met een zalige groep men-
sen. Beter kan niet!

Linde: Voor mij was de leukste acti-
viteit dit jaar onze uitstap naar het 
Disney IJssculpturenfestival! Als ‘die 
hard’ Disney-addict ging ik helemaal 
op in de sfeer en de pracht en praal 
van de ijssculpturen die voor jong en 
oud werkelijk betoverend waren. Er 
was zelfs een ijsglijbaan!! Ik voelde me 
terug een klein meisje terwijl ik met 
grote ogen door de gangen liep en de 
ene ‘oh’ en ‘wauw’ na de andere uit-
bracht.
 
Machteld: Ik vond de Onesie-party 
één van de leukste activiteiten dit 
jaar. Zowel het praesidium als de an-
dere feestgangers hadden zichzelf in 
een onesie gestoken. Zeer leuk om te 
zien! Het is wel een raar gevoel om te 
weten dat je midden op de dansvloer 
staat zonder kleren (want een onesie 
noem ik geen kleding). Verder zat de 
muziek, de drank, de sfeer en het volk 

helemaal snor! Top avond!
Pablo: De tofste activiteit van dit jaar? 
Elke activiteit met de schachten, van 
de verkoop tot de ontgroening en ver-
der. Wat mij het meeste bijblijft is de 
verkoop. Het allereerste moment van 
de schachten op weg naar echt schacht 
te worden. Ze weten nog niet goed 
wat hun te wachten staat, spanning 
over wat er gaat komen. En voor mij 
als schachtentemmer, ook mijn eer-
ste echte activiteit. Vanaf die moment 
kreeg ik de verantwoordelijkheid om 
over de schachten te waken, dat er 
niets met hen gebeurde. Dat was echt 
wel een van de tofste activiteiten.

Hanne: De leukste activiteit van dit 
jaar vond ik de Ancienavond. Het 
was iets speciaals wat enorm gewaar-
deerd werd. Het concept was leuk 
en er was genoeg drank in de man 
om deze avond een topper te maken. 
Maaaaaaar, ik kijk echt enorm uit naar 
onze cantus en denk dat dit ook echt 
een knaller (nee Machteld, gewoon 
een topper) gaat worden. Het galabal 
was ook echt super!

Top 3:
1: GALABAL

2: SKI-REIS
3: ONESIEPARTY

Onze kindjes worden groot!
Ook onze scha(ch)tjes zijn ontgroend. Wij vonden het leuk, maar wat vonden zij er zelf van?
Raf: De ontgroening op zich was zeer leuk, er 
waren leuke en minder leuke puntjes. Het begon 
al zeer vroeg te dagen dat het een ontgroening was 
om nooit te vergeten. Het was ook echt gewoon 
heel vroeg toen het begon, op een zondagochtend. 
Eerst was er het groepsgedeelte wat een zeer leuk 
gedeelte was, omdat we konden zien hoe goed we 
elkaar kenden en hoedanig we voor elkaar opkwa-
men. Tot 14u waren we één schachtenbak, één 
groep, één team. Daarna werden we opgesplitst 
om verschillende opdrachten uit te voeren in de 
binnenstad van Antwerpen. Mijn persoonlijke 
favoriet was de opdracht waarbij we naar de top 
van het MAS moesten lopen en daar enkele her-
kenpunten moesten onthouden. Het was even 
verstand op nul en gewoon over roltrappen vlie-
gen. Daarna kwam de ontgroening zelf, dit pas 
na een cantusje wat echt wel een geweldige cantus 
was. En dan was het ongeduldig afwachten terwijl 
je de medeschachten één voor één zag passeren 
naar de plechtigheid. Tot die verlossende woorden 
kwamen dat je aan je plechtigheid mocht begin-
nen. Deze was snel voorbij, maar zeker ook on-
vergetelijk. Na de hele ontgroening, voel ik me er 
zeer goed bij dat ik nu een volwaardig lid ben van 
Media, en ik ben hier ook trots op. Daarnaast was 
het goed om, nog meer dan anders, te voelen dat je 
terechtkwam in je nieuwe familie, een familie waar 
je altijd terechtkan en die altijd eens te vinden is 
voor een goed feestje en waar je nu een volwaardig 
lid van bent.

Jitte: Laat ik even eerlijk zijn. Schacht zijn is kut, 
je laten dopen is kut en ontgroening was bij som-
mige momenten ook echt klote. (sorry voor mijn 
taalgebruik) Er waren heel wat zware momenten, 
in het bijzonder tijdens de doop, maar ook tijdens 
het ontgroenen. Vooral de stille afwachtende mo-
menten zijn het moeilijkst. Dan begin je te denken: 
wat ben ik hier in godsnaam aan ’t doen? Is dat het 
wel waard? Waarom loop ik niet gewoon weg? Je 
ziet in je ooghoek je medeschachten die net het-
zelfde meemaken als jij. En dan komt er een keer-
punt. Het moment waarop het je allemaal geen 
bal meer kan schelen. Je gaat gewoon mee. Als bij 
wonder begint alles terug mee te vallen. ‚Ik kan dit,’ 
denk je. Je sleurt je samen met je medeschachten 
door de dag én die laatste hindernis: de zoutpint. 
Enkel die staat nog tussen jou en je waardig lid-
maatschap bij Media. Heel de dag had ik schrik 
voor die ene pint. Hetgeen waarvoor ik al heel de 
dag gestresseerd was, bleek uiteindelijk maar een 
klucht. Gewoon binnenkappen zonder nadenken. 
Veel dorst nadien was het enige negatieve effect. Ik 
ben verkocht, gedoopt en uiteindelijk ontgroend 
en ik had het niet anders gewild.

Laura: De ontgroening was een mooi einde van 
een prachtig, maar toch ook wel zwaar jaar. We 
hebben nog een laatste keer bewezen dat we het 
waard zijn om een volwaardig lid te zijn van Me-
dia. We hebben een heel jaar lang samen gelachen 
en gevloekt en zoveel gedeeld met elkaar. We heb-
ben elkaar en onszelf beter leren kennen en de 
band die je tijdens een schachtenjaar maakt, krijg 
je niet meer stuk!

Jeffrey: In het begin van het jaar dacht ik dat 
schacht worden de stomste beslissing ging zijn 
van mijn leven. Maar met de ontgroening werd 
het duidelijk dat dit een van de beste beslissingen 
was dat ik ooit al had gemaakt. De ontgroening 
was een moment waarop we nog eens goed mee-
maakten waar we vandaan kwamen. Nog één dag 
afzien en dan waren we ervan af. De voormiddag 
was goed ineen gestoken door het doopcomité en 
was een combinatie van leuke en ook veel min-
der leuke activiteiten. De schachtenbak werd nog 
voor een laatste keer getest op alles wat we geleerd 
hadden. De namiddag vond ik het leukste van de 
dag, maar waar ik het meeste naar uitkeek was de 
ontgroening zelf. Eerst een leuke, kleine cantus en 
dan de mega gezellige ceremonie, die ik echt mega 
geweldig vond. Alleen was ik niet op de hoogte 
wat de zoutpint ging zijn nadat je een nadoop hebt 
gehad. Dat was nogal een verrassing. De schach-
tenbak en Media zijn echt vrienden voor het leven 
geworden.
 
Laurenz: Toen ik voor het eerst aankwam op deze 
grote campus. Als enige van al mijn vrienden die 
besloten had om Communicatiemanagement te 
volgen op AP, wist ik niet waar naartoe gaan. Tot 
in de verte het licht op een mooie tent viel waar 
ik de woorden “Media” zag staan. Ik werd zeer 
vriendelijk ontvangen door de lieftallige leden en 
al snel werd me een hapje en drankje aangeboden. 
Enkele dagen later gooiden die mensen bloem op 
mijn gezicht en lieten ze me teentjes look eten ter-
wijl ze me een stomme schacht noemden. Maar 
zelfs toen had ik geen spijt dat ik me had aange-
sloten bij deze geweldige bende. Als één schach-
tenbak gingen we door de doop en door talrijke 
andere opdrachten. Zo maakten we een geweldige 
stadsgids (oké, niet helemaal dt-fout vrij maar wat 
verwacht je, we waren slechts domme schachten), 
en zijn we met z’n allen ook door de ontgroening 
geraakt. Die vond ik op zich wel leuk, alhoewel 
ik liever heel de dag in groep was gebleven. Wel 
was de opdracht met het elektriciteitsbandje en de 
flessen water zeer leuk! Na het consumeren van 
een overheerlijke zoutpint kreeg ik het lintje over 
mijn rechterschouder en was ik schacht af. Media 
heeft dit jaar enorm veel voor me betekent. Ik heb 
enorm veel mensen leren kennen, en ik hoop in 
de toekomst nog veel voor deze mensen te kun-
nen doen.

Evelyn: In de week voor onze ontgroening hebben 
we met z’n allen nog een stadswandeling gemaakt. 
Het was een mooi begin van het einde van het 
‘schacht-zijn’. Vooral omdat we de avond toen heb-
ben afgesloten met een terrasje op de Stadswaag. 
Van de ontgroening wist ik niet zo goed wat ik 
ervan moest verwachten. Uiteindelijk bleek het 
een hele mooie, vermoeiende en leuke dag te wor-
den. Dankzij de vele opdrachtjes hebben we ook 
gemerkt wat onze sterke en zwakke punten zijn. 
Zo weten we nu bijvoorbeeld dat blijven staan 
op boomstronkjes toch niet zo simpel is als het 
lijkt. De rest van de avond verliep vlotjes. Nog een 
gezellige en intieme cantus en daarna de langver-
wachte zoutpint. Deze ging beter binnen dan ver-
wacht. Nu horen we echt bij Media en zullen we er 
ook altijd bij horen.

Nick: Laten we het zo stellen: schacht zijn is
niet gemakkelijk, afzien, deadlines respecteren
straffen ondergaan, voor het vuil van de straat 
worden uitgescholden, een levenslange fobie voor 
look… MAAR... het allerbelangrijkste is dat je 
niet alleen bent en je er als team voor moet gaan. 
Memorabele momenten zijn er zeker geweest en 
ik heb nog geen seconde spijt gehad om bij Media 
te gaan. Ik heb (super)mensen leren kennen, die 
voor elkaar klaar staan. De ontgroening was dan 
ook HET moment om te zien hoe wij als groep sa-
menwerkten, hoe een groep ‘vreemden’ van elkaar 
kan uitgroeiden tot vrienden die ondanks alles el-
kaar helpen en respecteren door dik en dun.    

Freya: Om het heel kort samen te vatten: de ont-
groening was vermoeiend, maar ik heb mij wel 
ongelooflijk geamuseerd! Ik heb er zeker geen spijt 
van dat ik bij Media ben gekomen, toffe feestjes, 
toffe mensen... En ik kijk uit naar volgende jaren!

Sarra: De ontgroening begon op een mooie dag. 
Uiteraard zou het daarom niet perse een leuke of 
mooie dag worden. Na de opdrachten was er de 
minicantus die echt heel gezellig was. Maar dit 
was allemaal maar wachten tot het moment dat 
we werden geroepen voor onze zoutpint en dus 
het officiële gedeelte. De lang gevreesde zoutpint 
bleek uiteindelijk ook binnen te gaan. Het is zalig 
om een volwaardig lid te zijn van de beste club op 
aarde: Media.

Katrien: Ik vond de ontgroening in het begin zeer 
leuk. Er zaten leuke opdrachten in en we moes-
ten op elkaar vertrouwen. Tegen het einde van 
de ontgroening was ik het echter een beetje beu 
en mocht het beginnen eindigen. Daarom was ik 
zeer blij toen eindelijk de cantus begon, die echt 
leuk was trouwens. En toen werden we geroepen 
voor de zoutpint. EINDELIJK! Het laatste obstakel 
om lid te zijn van Media, en dat is nu weg.

Pieter: Bij de stadstoer heb ik heel veel bijgeleerd.
Het was leuk om zo eens toerist in eigen stad te 
zijn. De ontgroening, wat later, was zalig, echt 
een hele leuke dag die goed in elkaar zat, en een 
onvergetelijk moment wanneer je officieel wordt 
ontgroend, wetende dat je omringd bent door 
vrienden. Ik kijk uit naar volgend jaar!
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Velen onder jullie hebben of zullen zich binnenkort voor school 
met grote projecten moeten bezighouden of stage moeten lopen. 
Maar je wil je sociale leven dan natuurlijk niet aan de kant zetten. 
Je vrienden en feestjes missen hoeft niet! En dat heb ik ook niet 
gedaan. 
In mijn derde jaar Public Relations is het tweede semester best 
zwaar om te combineren met het studentenleven, zeker als prae-
sidiumlid. De ene helft van het semester werk je aan een groot 
project en de andere helft loop je stage. Na zo’n weekdag ben je  
natuurlijk uitgeteld. 
Ik ga wel minder uit nu, maar toch blijf ik niet weg van leuke feest-
jes. Wanneer ik naar een feestje ga op een weekdag, blijf ik tot maxi-
mum middernacht en vertrek dan naar huis. Zo heb ik me toch 
kunnen amuseren en heb ik ook nog genoeg slaap om de volgende 
dag weer te werken. Het is dan jammer dat je door moet terwijl 
iedereen lekker verder kan feesten, maar je hebt wel een win-winsi-
tuatie: je kan gewoon naar het feestje gaan en je bent nog fris op het 
werk de dag nadien. Heb het karakter om op tijd door te gaan en 
geniet van beide werelden! ;)
En nog een tip: uitkijken naar het weekend geeft je de energie om 
even door te zetten om toch alle leuke momenten uit de week mee 
te maken om dan nadien wat slaap in te halen.

Student, levensgenieter en hard werkende mens!
Onze feestleidster en modelstudente Carolien heeft wat tips voor jullie op een rij gezet. Want ja, naast alle 
schooltaken, lessen, projecten, stages en examens willen we natuurlijk ook nog een sociaal leven.

Tekst: Carolien Van Houdt

Kiezen of delen...
Het was weer verkiezingsweek van Media op AP Hogeschool campus Meistraat. Met dit jaar, als opkomend 
team, Intrepidus. Helaas, waren zij de enige en was er geen concurrentie, maaaaaaar dat neemt niet weg dat we 
enorm hebben genoten van hun verkiezingsweek!

Één van de zwaarste weken van het jaar voor velen… Elke och-
tend op tijd uit bed en elke avond tot ‘s avonds laat gaan feesten en  
activiteiten organiseren, dat is vermoeiend. Toch is het ook één van 
de leukste activiteiten van het jaar: mensen die al een jaar of meer  

ervaring hebben binnen het praesidium, werken samen met  
mensen die al een jaar of meer commilito zijn of met mensen die 
net een week ontgroend zijn. Dit maakt het extra spannend en ex-
tra leuk om aan zo’n week te beginnen.

Tekst: Chloë De Weerdt

5 TIPS OM EEN VAKANTIELIEFDE TE SCOREN!
We kennen het allemaal, een vakantie vol hete grieten en geile beren.. Maar de vraag: is hoe scoor je die ene 
knapperd? Onze dokter Love Kristien vertelt het je!

1. Wees heel vaak dronken. Zuip jezelf helemaal naar de klote, spreek alle 
onbekende hete beren aan en voor je het weet lig je in één of andere shag 
pad. 

2. Versier iemand die later is toegekomen dan jij. Zo kan je hem rond-
leiden, leuke plekjes laten zien en welke jongen houdt nu niet van een 
meisje dat de leiding neemt? *vettige knipoog*

3. Doe niet teveel lippenstift op tijdens het feesten. Zo kan je alle jongens 
kussen, muilen, lebberen, aflikken zonder sporen achter te laten! 

4. Ga niet op vakantie met je ouders! Voor je het weet azen alle knapperds 
op je supermilf-mommy en blijf je alleen achter. 

5. Rijd geen peuters aan, steel geen tassen van oma’s en sticht geen brand. 
Vaak houden jongens wel van een ‘bad girl’, maar je borg betalen gaat net 
een stapje te ver.

Tekst: Kristien Vorsters

Chique feestje!
Alle kleedjes en kostuums werden uit de kast gehaald. Na jaren in de kast te hangen en onder“gestoft” te zijn, werd het 
toch eens tijd om er op en top uit te zien, want het galabal van Media stond weer voor de deur!

Na 4 jaar was  het op 13 maart eindelijk weer zo ver. Nog eens een 
Media galabal! Na eerst heerlijk gedineerd te hebben boven in het 
Noorderterras met een prachtig uitzicht over de Schelde, konden 
we beneden het feestje lekker verder zetten. Iedereen liet al zijn 
dance moves zien op de beats van DJ Soundsickness, DJ Billuga en 
DJ Soundliner. Ook de drank vloeide met liters. Zo werd er gezellig 
verder gedanst tot in de vroege uurtjes. 
Zeker goed om volgend jaar met het lustrumjaar over te doen!

Tekst: Laura Francken

Van 3 tot 12 april namen we voor even 
afscheid van het alledaagse leven en  
vertrokken we naar de bergen van Saint-
Sorlin-d’Arves. 
Na een 10 uur durende busrit kwamen 
we aan in het skigebied. Wat een uitzicht!  
Velen hadden nog nooit op skilatten of een 
snowboard gestaan, anderen hadden dan 
weer jarenlange ervaring. Maar iedereen 
heeft uiteindelijk kunnen profiteren van 
het mooie weer en de besneeuwde bergen! 
Na het skiën of snowboarden, konden we 
altijd terecht in de Yetibar voor de après-
ski. Iedere dag werd er een ander drankje 
gratis aangeboden. Daar kan je toch geen 
nee tegen zeggen? 1 dag was er zelfs een 
heuse jeneverrodel met gratis jenever  
voorzien door beide clubs. Nadat iedereen 
had gerust, naar de winkel was geweest of 
was gaan zwemmen, was het iedere avond 
tijd voor een feestje in de Yetibar. Het waren 

feestjes met thema’s als: beachparty, bad-
jassen, proud to be fout en fluo! 
We hebben ze daar laten zien hoe Media 
en Nucleo feesten in Antwerpen, wees 
daar maar zeker van! Op de laatste avond  
hebben we zelfs een nieuw record gevestigd 
in de Yetibar met maar liefst 250 (!) Jäger-
bombs!
Er valt nog zoveel meer te vertellen, maar 
hey: what happens on the skitrip, stays on 
the skitrip! Dus voor volgend jaar is MEE-
KOMEN de boodschap!

Saint-Sorlin-d’Arves, u zal ons niet snel vergeten!
Iedereen keek wel uit naar de paasvakantie. Maar Media en Nucleo des te meer aangezien we op skivakantie met 
Snowblend vertrokken!

Tekst: Machteld Paredis
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LOPEN VOOR GRATIS BIER! 
Een keer per jaar komt dit geweldige concept weer terug. De 10-urenloop. Gratis drinken voor elk rondje dat 
je loopt. Gezond en goedkoop!

De dag begon al vroeg met een lekker weertje. Na 
wat minuscule probleempjes konden we om 12u 
dan toch beginnen met rondjes lopen/wandelen 
en hamburgers verkopen. 
We begonnen de dag wat moeizaam en lopen op 
kasseien is ook niet bepaald een pretje. Maar te-
gen de namiddag begon er schot in de zaak te ko-
men. We hebben heel lang op plek 11 van de 12 
gestaan, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd 
om nog één ploeg in te halen! 
We hebben ons allemaal netjes aangepast aan 
de thema’s. Zo liepen de jongens tijdens de santa 
run in kerstvrouwjurkjes en de meisjes hadden leuke versiersels met fluoriserende verf. Zelfs de regen op het einde kon ons niet tegenhouden. 
Het was een geslaagde dag met eten, vrienden en sport! 

Tekst: Layla van der Wal

Feesten in een onesie! 

Onesies zijn gemaakt voor de 
avonden wanneer je lekker in de 
zetel zit met een bek vol popcorn 
of voor een seriemarathon (ter-
wijl je stiekem nog heel veel werk 
voor school hebt, maar nog in de 
ontkenningsfase zit). De andere 
avonden zijn gemaakt om te gaan 
feesten in de Schacht en weer te 
veel Gin Tonics te drinken. MAAR 
toen dachten we ‘why not both?!’. 
Zo zijn we met het geniale idee  
gekomen om een onesieparty te or-
ganiseren en het was een daverend 
succes! Stel je voor: het hemelse 

gevoel en het comfort van een  
onesie, gecombineerd met dansen 
en alcohol, dat kan gewoon niet 
mislopen! Dus trok iedereen zijn/
haar ‘mooiste’ onesie aan en werd 
het die avond in de Schacht een 
bonte verzameling van flamingo’s, 
tijgers, poesjes... kortom, een hele 
(bijzonder zatte) dierentuin. Na 
dit geweldige feestje hebben we er 
nog over nagedacht om de Media 
Mondays om te toveren in de Me-
dia Onesie Mondays, maar dat zou 
dan weer een beetje te veel van het 
goede zijn helaas...

We kennen ze allemaal, de comfortabele onesies. Ze zijn natuurlijk niet gemaakt om in te feesten, maar wie zegt 
dat dat niet kan? Media laat zien dat feesten in een onesie wel degelijk leuk kan zijn.

Tekst: Linde Vaes

Schachtentemmer zijn is voor mij 
echt een fijne functie geweest. Je 
leert studenten het echte clubleven 
kennen, leert ze nieuwe dingen en 
ziet ze zelf evolueren. Als je men-
sen ziet verkocht worden, later ge-
doopt en dan nog eens ontgroend. 
Dat doet iets met je. Want je bent 
voor die mensen bijna een heel jaar 
een soort van “meester” geweest 
die hen dingen heeft bijgebracht. 
Of dat hopen we toch. Sommige 

van hen zullen in het volgende 
praesidium zitten en zo de club 
weer verder zetten, andere zullen 
commilitones zijn die we elke keer 
zien verschijnen op activiteiten en 
Media Mondays. Maar ze zullen 
altijd MIJN schachten blijven, ook 
al zijn ze dat natuurlijk niet meer. 
Het fijnste aspect van mijn functie: 
Toch echt wel sommige mensen, 
die in het begin van het jaar een 
beetje “timide” waren, langzaam 

maar zeker zien openbloeien. 
Mensen die daarvoor weinig met 
elkaar gemeen hadden, zien samen- 
werken en langzaam maar zeker 
een leuke, gezellige, close groep 
zien vormen. Dat en het feit dat je al 
eens kan stoefen tegen anderen na 
een geweldig geslaagde schachten- 
opdracht: ‘Hey, dat zijn MIJN 
schachten!’

Schachten-papa ziet zijn schachtjes opgroeien.

Tekst: Pablo Gyesbreghs

Onze laatste, vertrouwde Stella-pintjes!

Vooraleer we met Media en Nucleo 
naar de bergen van Saint-Sorlin-d’Arves 
trokken, moesten we natuurlijk (voor even) 
afscheid nemen van onze vertrouwde Stel-
la-pintjes. En hoe konden we dit beter doen 
dan met een knaller van een pré-skiparty in 
De Schacht? Vanaf 12u vloeide het bier rij-
kelijk en werden de beats verzorgd door DJ 
Billuga. Wat een geluk dat er na deze mid-
dag TD niemand ziek op de bus is gestapt!

Maar wat is een skireis zonder een après-
skiparty?

De skireis liep op z’n einde en 
de heimwee naar de bergen was 
groot. Daarom organiseerde Media  
samen met Nucleo op dinsdag 21 april een 
heuse après-skiparty in De Schacht. Want 
zeg nu zelf: wat is een skireis zonder een 
après-skiparty? 
En wat was me dat! Het dak van 
De Schacht vloog eraf! 

Aangezien we het record van  
Jägerbombs in de Yetibar in Saint-
Sorlin-d’Arves verbroken hadden, 
moesten we er natuurlijk ook eentje 
vestigen in onze geliefde thuis- 
haven. Met maar liefst meer dan 100 Jäger-
bombs werd de avond meer dan goed inge-
zet. Al snel volgden Kleiner Klopfer-shots 
en gratis Trojka! Van te weinig muziek, 
sfeer en drank was er dinsdag  
absoluut geen sprake!

Ook thuis is het feest!
Skireis is natuurlijk een groot feest... Maar je kan niet vertrekken zonder een bodempje te leggen of terug- 
komen en dorst hebben. Daarom zijn de pré- en aprèsski-party net zo belangrijk! 

Tekst: Machteld Paredis

Dit jaar was het een lastige poule, maar we hebben heel goed  
gespeeld. Ik wil hierbij dan ook iedereen die mee heeft gedaan heel 
erg bedanken. Natuurlijk ook een dikke merci aan onze trouwe  
supporters om ons toch naar enkele overwinningen te schreeuwen. 
De eerste wedstrijd is helaas niet door kunnen gaan door een lastige 
datum. Zodoende hebben we forfait moeten geven tegen Vulcanis. 
De tweede wedstrijd hebben we gespeeld tegen PSW. Dit was een las-
tige ploeg en toen hebben we verloren. Tegen Nucleo en Brabo heb-
ben we gezegevierd met mooie overwinningen. Helaas hebben we 
onze laatste match tegen de professionele ploeg Makeba Panthers ook  
verloren. We hadden wel samen met hun bijna 100 punten, haha! Al 
bij al was het een leuk toernooi waarin we jammer genoeg niet al te 
veel hebben geschitterd.  

Media blijft sporten.
Media gaat weer los. Deze keer niet met een voetbal, 
maar met een basketbal.

Tekst: Layla van der Wal

Lieve Laurenz,
Onze Laurenz is opgekomen voor een van de aller- 
leukste functies... En ik geef hem geen ongelijk!

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om afscheid te  
nemen van ‘t blad van ‘t stad, megazine. We zijn inmiddels een 
jaar en 4 uitgaven verder. Iedere keer heb ik er weer met plezier 
aan gewerkt, maar mijn werk zit erop. Bij deze draag ik on- 
officieel mijn taak over aan Laurenz en ik weet dat hij het goed 
gaat doen!

Dus de boodschap van scriptor 14-15 naar scriptor 15-16. Doe 
dat goed! Ik heb er 100% vertrouwen in en ben nu al benieuwd 
naar de eerste uitgave. Heel veel succes!
Natuurlijk doen we er binnenkort eerst een “ave confrater-tje” 
voor. 

Tekst: Hanne van Herwijnen

Het jaar is nog niet helemaal gedaan!
Ondanks dat het volgende academiejaar alweer bijna voor de deur staat, geeft Media na de examens nog een 
knaller van een feestje!
De welbekende Media’s Summer Blow Out zit er weer aan te komen. Maandag 22 juni gaat nog één keer het dak eraf voordat de zo-
mervakantie daadwerkelijk begint. Met de actie 1 cocktail voor €3 en 2 voor slechts €5 kan je dit feestje echt niet missen! De dansbenen 

hebben kunnen rusten tijdens de examens en het wordt weer eens tijd om ze mee te  
nemen. Deze zullen ook zeker van pas komen aangezien de beats verzorgd gaan worden 
door niemand minder dan Dj Billuga en Dj Sound Sickness. Vanaf 21 uur zullen we “vol-
lebak” van start gaan in ons stamcafé de Schacht! Maar eerst natuurlijk nog even flink blok-
ken. Heel veel succes met jullie examens en hopelijk zien we jullie allemaal op ons laatste 
feestje van dit academiejaar! Tekst: Hanne van Herwijnen
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Maak kennis 
met KBC-Touch, 
de nieuwe versie 
van KBC-Online.

Nu beschikbaar
op pc en tablet!

Gemakkelijk 
bankieren op je 

smartphone? 
Check de app KBC-Mobile Banking 

en ontdek waarom we al jaren 
uitstekende scores krijgen!

www.kbc.be/mobilebanking

AD_A5_MobileBanking.indd   1 07-04-15   13:25

Kalender!
Di 19/5:

Moordmysteriecantus

Ma 22/6:
Media’s Summer Blow 

Out

ELKE MAANDAG:
Media Mondays @ café 

de Schacht,
vanaf 21.00 uur.
Gin tonic € 4,-

Halve liter € 3,-
Witte Wijn € 1,5

Cava € 3,5


