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Beste commilitones, sympathisanten, oude en nieuwe studenten. 
Om te beginnen hopen wij dat jullie er een zalige vakantie op 
hebben zitten met niet te veel herexamens of zware werkdagen. 
Het nieuwe academiejaar is net van start gegaan en hopelijk heb-
ben jullie er zin in! Voor Media is het een heel speciaal jaar want 
we bestaan twintig jaar. Speciaal voor ons twintigjarig bestaan 
hebben alvast veel leuke lustrumactiviteiten gepland dit jaar! 

We vliegen erin met Media’s openingsweek op onze campus Meistraat. 
Tijdens deze week kan je genieten van eten, drinken, beats en sfeer aan 
onze stand! Dit is ook de ideale moment om je lid te maken van deze  
fantastische club. Wat houdt dit in? Eerst en vooral geniet je dan van al-
lerlei voordelen doorheen het jaar. Deze voordelen zijn onder  
andere korting op TD’s, korting op ons galabal, gratis eten en drinken op 
school, etc. Hiernaast leer je makkelijk nieuwe mensen kennen en be-
hoor je tot de club van ’t stad!

Zet ook zeker en vast 20 oktober in je agenda, want dan is het eindelijk 
zover: dé openings TD van Media en Omnes in de Publik (Stadswaag). 
Een ideale uitlaatklep na een maand school!

Verdere activiteiten zijn te vinden op “www.media-antwerpen.be” en, als 
je lid bent geworden van Media tijdens de openingsweek, op je lidkaart! 
Kom gerust langs bij onze Mediastand op school tijdens de openingsweek 
voor meer informatie of voor een gezellige babbel. Je kan ons ook iedere 
maandagavond terugvinden in ons studentencafé De Schacht, gelegen op 
de Sint-Jacobsstraat 1, op onze befaamde Media Mondays! Elke maan-
dag hebben we geweldige acties op drank, waaronder Gin Tonic voor €4, 
rosé wijn voor €1,5, Blue Thrill voor €1,5 enzoverder. Kom dus zeker eens 
langs, het is de moeite waard!

    WOORDJE VAN DE PRAESES
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MEDIA WORDT 20 JAAR!
Dit jaar viert Media haar 20e verjaardag, ook wel bekend 
als een Lustrumjaar. Dit moet natuurlijk uitbundig gevierd 
worden, en het huidig praesidium heeft alvast enkele leuke 
ideeën...

Wat die ideeën zijn verklappen we nog niet, maar wees gerust: je zal door-
heen het jaar aangenaam verrast worden. Een voltallig, 14-koppig team 
is er klaar voor om er een jaar van te maken voor de geschiedenisboeken! 
Een jaar gevuld met cantussen, TD’s, leuke en originele sport- en cul-
tuuractiviteiten, zotte Media Mondays,... Kortom, we gaan er een geweldig 
jaar van maken voor ons praesidium, onze commilitones, en als we in een 
goede bui zijn zelfs voor onze schachten!



Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Linde Vaes (als zij meetelt als een ding), een IPod op 
zonne-energie en een grote strandhanddoek. Alcohol zal 
ik daar wel ergens kunnen brouwen?

Verdere informatie:
Je kan Chloë tot in de vroege uurtjes terugvinden in
café “De Schacht”. Ze kan dan ook enorm genieten van 
een leuke Media Monday.  
Als ze met eender wie op date kon gaan, mogen  
Gerard Butler, Wentworth Miller, Orlando Bloom,  
Johnny Depp, Ryan Gosling één voor één aanschuiven. 
Ook zou ze graag Heath Ledger en Paul Walker van de 
dood terugbrengen voor een date. 
Onlangs ontdekte Chloë ook dat ze de laatste tijd enorm 
veel valt als ze te diep in het glaasje heeft gekeken...  
Als dat maar goed komt!

Naam:
Chloë De Weerdt
Functie:
Praeses
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Spontaan, vrolijk en sociaal

Naam:
Laura Francken
Functie:
Vice-Praeses
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Enthousiast, behulpzaam en 
vriendelijk 

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Een zakmes, zonnecrème (anders ben ik zo rood als een 
kreeft) en een MP3 speler op zonne energie.

Verdere informatie:
Laura meent, net zoals velen, dat de doop en de verkoop 
toch wel hoogtepunten waren bij Media. Ze leerde hier 
enorm veel mensen kennen waar ze dag en nacht bij 
terecht kan voor haar problemen.  
Verder droomt ze dat er misschien een dag is waarop ze 
Ryan Gosling over haar problemen kan  
vertellen, aangezien ze hier wel graag mee op date wil. 
Laura is een zeer toffe, maar wordt nog tien keer leuker 
(en tien keer spraakzamer) als ze gedronken heeft. Ze 
kan het dan ook niet laten om met letterlijk alles te  
lachen!

Naam:
Evelyn De Zeeuw
Functie:
Quaestor & Ab-Actis
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Flodderjo, lief en verstrooid

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Mijn gitaar met stemkastje en een boek met akkoorden 
en liedjes. Misschien dat ik het dan eindelijk eens tegoei 
kan leren :D.

Verdere informatie:
Evelyn heeft doorheen het jaar al veel meegemaakt, 
maar wat haar het meeste is bijgebleven is dat, hoe 
zwaar je het ook hebt, je kan altijd terecht bij iemand 
voor hulp. Ook al zou ze graag eens hulp krijgen van 
Chace Crawford, waarmee ze wel eens op date wil. 
Verder is ze al eens op haar kont de trap afgegaan nadat 
ze te veel gedronken heeft, maar gelukkig is ze er  
heelhuids vanaf gekomen. Veder behoort zij ook tot het 
groepje personen dat na een feestje beweert “nooit
meer te drinken”, om een paar dagen daarna weer met 
een pintje op de dansvloer te staan.

Naam:
Layla van der Wal 
Funcie:
Schachtenmeesteres
Beschrijf jezelf in 3 woorden: 
Nederbelg, dansbenen en bierplezier

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
mijn vrienden, wc-papier, pan.

Verdere informatie:
Iedereen kent ons Layla wel. En als je ze niet kent, zal 
je ze dit jaar vast en zeker leren kennen. Voor Layla is 
Media de wereld, en ze doet er dan ook alles aan om  
de club, en al haar leden, gelukkig te maken. 
Mocht Enrique Iglesias eens een avondje niet weten wat 
doen mag hij altijd aan haar deur komen aankloppen. 
Alleen hopen we dan maar dat Layla niet te zat is, want 
de dag erna herinnert ze zich er waarschijnlijk niets meer 
van als dat het geval is!
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Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Roeiboot, zonnecrème en een zwembroek.

Verdere informatie:
Raf zijn ideale leven ziet er als volgt uit: een 
Desperados in de linkerhand, en Alice Eve, Selena  
Gomez en Jessica Alba in de rechterhand. 
Verder is het al een grappige en actieve jongen, maar 
deze eigenschappen worden nog duidelijker wanneer hij 
iets te diep in het glaasje heeft gekeken. Hij beschrijft 
Media als een groep vrienden die altijd naar je luistert 
en noemt ze de ideale mensen om eens goed mee te 
gaan feesten.
Geef ook niet te veel aandacht aan zijn achternaam. 
Het is geen familie, voordat je het vraagt...

Naam:
Raf Vangheluwe
Functie:
Schachtentemmer
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
1/2 lui 1/2 actief, vriendelijk en 
grappig 

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Alcohol, boek kaarten en een paar vrienden.

Verdere informatie:
Laurenz, die dit jaar na de bierkoning finale op  
wonderbare wijze toch thuis is geraakt, ziet Media als 
een groep vrienden die altijd voor hem klaar staan. Hij 
beschrijft Media als een “tweede familie”. 
Mochten Mila Kunis en Megan Fox zich eens een  
namiddag vervelen mogen ze altijd bij hem langsgaan 
voor een date. Als hij te diep in het glaasje heeft 
gekeken durft hij nog al eens zotte dingen te doen, 
die hij zich de dag erna soms wel, maar soms ook niet 
herinnert. 

    Naam:
    Laurenz Mignolet
    Functie:
    Scriptor
    Beschrijf jezelf in 3 woorden:
    Gestoord, grappig en creatief

Naam:
Freya Dhooghe
Functie:
Feestleidster
Beschijf jezelf in 3 woorden:
Onhanding, hongerig en klein

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Makkelijk! Een koelkast vol met eten (die nooit uitgeput 
raakt), een groot comfy bed en een tandenborstel.

Verdere informatie:
Freya. Altijd hongerig, soms onhandig. Als ze een  
glaasje cava te veel naar binnen speelt krijgt ze  
nog meer honger en wordt ze nog onhandiger. 
De plezantste momenten bij Media voor haar zijn  
de doop en de Media Mondays. Ze vond deze zelfs
zo goed dat ze besloot om de functie van Feestleidster 
op zich te nemen, zodat ze zich met haar favoriete feestje
kan bezighouden. Mochten Robert Downey Jr. of Ian 
Somerhalder eens naar haar feestjes komen dan zou ze in 
de Zevende Hemel zijn. 

    Naam:
    Carolien Van Houdt
    Functie:
    Dux-Festi
    Beschrijf jezelf in 3 woorden:
    Sociale, energieke feestmus

 Je gaat alleen naar een onbewoond  
 eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
 Zoals elke jongere vandaag zou ik graag mijn gsm 
 (met Spotify) op zonne-energie willen meenemen  
 want muziek is heel belangrijk! Alsook een wokpan 
 aangezien ik heel graag kook en een visnet om lekkere 
 visjes te kunnen vangen voor mijn wokjes.

 Verdere informatie:
 Geef ons Carolien een goed flesje wijn en ze zal de 
 hele avond babbelen en gibberen. Geef haar een paar 
 flesjes goede wijn en ze zal je alles vertellen over 
 babydraken en milka koeien. Gerard Butler en Jake 
 Gyllenhaal mogen ook altijd eens een bezoekje  
 brengen op haar kot. Voor Carolien is Media een 
 vriendengroep waar je zotte en zatte avonden mee 
 beleeft. 



Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Een computer op zonne-energie met een wifi-ontvanger, 
zodat ik altijd op de sociale media kan, mijn series en 
film kan bekijken en evengoed survivaltips kan  
opzoeken. Een machete zodat ik daar een eigen stekkie 
kan maken en misschien een tv-scherm. Alles is beter op 
het grote scherm hé? Tenzij dat ik ipv een tv een volley-
bal zou kiezen…maar dat lijkt me iets te filmachtig.

Verdere informatie:
Pablo, altijd bereid om de omzet van de Schacht te
doen verdubbelen. Kent alle drankspelletjes en is niet 
bang om zelfs ‘s middags al eens wat dieper in het  
glaasje te kijken. Scarlet Johansson zou hij met open  
armen verwelkomen bij hem thuis. Voor hem is Media 
zo veel meer dan een studentenvereniging. Het is een 
ware groep vrienden voor het leven.

Naam:
Pablo Gyesbreghs
Functie:
S.O.C.
Beschrijf jezelf in 3 woorden: 
Zorgzaam, oversociaal en uitbundig

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
MP3-speler op zonne-energie, muggennet en mes.

Verdere informatie:
Marylyn staat altijd klaar om te cantussen. Ze kent de  
Codex beter dan wie dan ook. Als ze een ad fundum te 
veel heeft gedaan wordt elk liedje haar favoriete liedje, 
en ze zal dit keer op keer duidelijk maken door te roepen 
“Amai dat is mijn liedje!”. Willen Adrien Grenier of 
Ryan Gosling leren cantussen, mogen ze altijd bij haar 
langskomen. Verder beschrijft ze Media als een grote 
bende abnormale, maar supertoffe mensen.

    Naam:
    Marylyn Mys
    Functie:
    Cantor
   Beschrijf jezelf in 3 woorden:
    Enthousiast, solidair en prettig  
    gestoord 

Naam:
Lauranne Wouters
Functie:
P.R.
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Foodie, zorgzaam en sociaal

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Mijn liefje (dan kunnen we samen 6 dingen meenemen), 
een radio/boombox/ipod op zonne-energie, zolang ik 
maar muziek heb, en insecten spray.

Verdere informatie:
Lauranne, die na een kort infomoment in haar klas zich 
direct bij Media besloot in te schrijven, staat altijd klaar 
voor een feestje. Als ze een cocktail te veel heeft ge-
dronken wordt ze emotioneel en krijgt ze grote honger. 
Handig voor de frituur tegenover “De Schacht”, die al 
meermaals een zatte Lauranne over de vloer 
heeft gekregen. Mocht ze haar handen al niet vol 
hebben met Jeffrey, mogen Channing Tatum of Enrique 
Iglesias wel eens bij haar op kot komen.

    Naam:
    Jeffrey Rosselle
    Functie:
    Webmaster
    Beschrijf jezelf in 3 woorden:
    Nerdy, perfectionist en basketballer

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Zonnepaneel, laptop en satelliet. Hiermee heb ik verbin-
ding met het internet en kan ik de rest laten leveren door 
Amazon en hun drones...

Verdere informatie:
Jeffrey is rustig in het begin van de avond, maar na een 
paar pintjes durft hij zich al eens richting de dansvloer  
begeven. Hij is ooit op het toilet in slaap gevallen.  
Aangezien hij niet echt weet met welke vrouw hij op 
date zou willen gaan, kiest hij maar voor een “date” met 
zijn idool Michael Jordan. Voor hem is Media een waar 
avontuur, waar hij samen met zijn vriendin Lauranne 
is ingestapt. Ook is hij blij dat hij dankzij Media veel 
nieuwe mensen heeft leren kennen.



Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Mijn bril, anders zie ik geen steek. Een prentenboek 
“how to survive on a deserted Island”, aangezien ik niet 
graag lees. Een boot voor als ik me bedenk en toch terug 
wil naar de beschaafde wereld.

Verdere informatie:
Met haar twee jaar ervaring als Praeses zijn we er van 
overtuigd dat we geen betere Meter konden vinden dan 
Machteld. Haar mooiste moment bij Media was haar 
eerste overdracht als Praeses van Media. Eens ze in 
de drank gedoken is durft ze wel eens last hebben van 
moodswitchen, maar dit valt al bij al nog mee. En als 
Johnny Depp ooit eens in Limburg is voor een  
filmopname mag hij zeker aan haar deur komen kloppen.
Ze heeft dankzij Media niet alleen veel nieuwe vrienden 
leren kennen, maar meent ook dat ze zichzelf veel beter 
heeft leren kennen.

Naam:
Machteld Paredis
Functie:
Meter
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Behulpzame, goedlachse Limburgse

Je gaat alleen naar een onbewoond  
eiland. Welke 3 dingen neem je mee?
Satelliettelefoon, om contact te houden met mijn lief (als 
die niet mee mag) en mijn vrienden. (solar-powered) 
iPod, gevuld met zoveel audioboeken als er op kun-
nen, om naar te luisteren in de zon in m’n zelfgemaakte 
strandstoel. Gibbs’ Rule #9: never go anywhere without a 
knife.

Verdere informatie:
Peter, die zichzelf had wijsgemaakt nooit in een 
praesidium te stappen en hier enkele jaren later nog 
steeds aanwezig is, zal dit jaar de rol van Peter vervullen.
Peter is onze Peter. Dit woordgrapje is misschien grappig 
als je het de eerste keer hoort maar ik kan je garanderen 
dat de meesten het nu wel beu gehoord zijn. Als hij zich 
verveelt mogen Karen Gillan, Billie Piper of Jenna
Coleman hem eens een bezoekje brengen. Media was 
voor hem een plek waar hij zijn social skills kon boosten 
en nieuwe vrienden leerde kennen. 

Naam:
Peter Wuyts
Functie:
Peter 
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Loyale, fanatieke geek
(and damn proud of it)

MTV CRIBS
Op bezoek bij Raf

We gingen eens een kijke nemen 
bij schachtentemmer Raf op kot. 
Hier zie je waar hij zijn dagen 
doorbrengt (als hij niet in De 
Schacht zit tenminste!).

De Master Bedroom! Inclusief 
TV! Vanuit dit grote bed kun je 
een serie op TV bekijken of een 
spelletje spelen. In de TV kast kan 
je een spelconsole, etensresten, 
controllers,... kwijt.

Hierboven:
Een bureau, uitgerust met  
computer waar je al je  
(il)legale films kan bekijken!
... Oh ja en voor school werken...

Hieronder:
Een logeerbed voor als er iemand 
blijft slapen. Uit eigen ervaring 
kan ik meedelen dat dit een zalig 
bed is.

Een student moet zich, na een 
lange en vermoeiende dag op 
café (of eventueel op school)
ook kunnen wassen. Raf heeft 
zijn eigen badkamertje op kot, 
uitgerust met een douche, lavabo 
en een porseleinen troon waarop 
hij de rioolputten kan regeren. 

ZALIG  
LOGEERBED



KOKEN

 MET

MARYLYN

Wraps met kip en  
smeuïge spinazie

Benodigdheden: 
Olijfolie
Potje of zakje kipkruiden
1 kippenfilet 
1 paprika, de kleur kies je zelf
1 ajuin 
1 teentje knoflook, of gedroogde 
knoflook uit een potje
1/4 kuipje kruidenkaas
250g diepvriesspinazie ‘à la crème’
1 pakje wraps

Bereidingswijze: 
Snij de ajuin en de paprika in kleine 
stukjes. Laat de ajuin bakken met een 
scheutje olijfolie in de pan. Als de 
ajuin doorzichtig-achtig wordt, voeg 
je de paprika toe. Snij de kipfilet in 
stukjes, bestrooi ze met kipkruiden 
en leg ze bij de andere ingrediënten 
in de pan.
Leg de spinazie ondertussen in een 
potje en warm het op in de microgolf 
of in een steelpan. Als de spinazie 
volledig ontdooit en warm is, meng 
er dan de kruidenkaas door en meng 
ze bij de rest in de pan. 
Laat alles nog even samen garen en 
klaar! 
Je hoeft nu enkel nog het mengsel 
op de wraps te leggen en deze op te 
rollen, smakelijk! 

Tip: je kan de kip ook vervangen 
door gekruid gehakt voor een nog 
hartigere smaak!

Media geeft zijn mening:
“Don’t Judge Challenge”
“Velen onder jullie zullen gemerkt hebben dat er deze zomer weer 
een nieuwe internethype de ronde deed, namelijk de ‘Don’t judge 
challenge’. Het was oorspronkelijk een sterk initiatief om body 
shaming tegen te gaan. Talloze jongeren postten ‘lelijke’ foto’s van 
zichzelf op het internet om zo hun leeftijdsgenoten te ontmoedigen 
om anderen te beoordelen op hun uiterlijk. Maar dat draaide niet 
helemaal uit zoals gepland. Hieronder de mening van enkele  
praesidiumleden;” - Carolien Van Houdt

“Het is duidelijk dat deze nieuwe rage de, laten we eventjes grof zijn, 
minder begaafden uit de grond laat ontspruiten. Blijkbaar was het eerst nog 
wel een leuk initiatief (nooit iets van gezien) en dan wilt natuurlijk iedereen 
die een beetje aandacht tekort heeft ook meedoen. Spijtig voor de jongeren 
die het eerst wel goed bedoelden, maar GOD PLS het mag nu wel stoppen.” 
- Freya Dhooghe

“Een tijdje terug deden heel veel jongeren op social media mee aan de don’t 
judge challenge. Het is misschien wel een goed bedoeld initiatief, het komt 
niet echt zo over. Beeldschone meisjes die zichzelf even lelijk opmaken en 
unibrows tekenen om even later er weer beeldschoon uit te zien. Daar is 
helemaal niets aan, je kan hoogstens even lachen met hoe ze zich hebben 
opgemaakt. 
De beste filmpjes die ik heb gevonden op vines waren parodieën. Zoals een 
mopshond met een nepgebit in, die even later een muts op en kleren aan 
heeft. Of een meisje dat frietjes aan het eten is, haar hand voor de camera 
doet en dan een hamburger vast heeft.” - Evelyn De Zeeuw

“Sociale media worden vaak gebruikt om maatschappelijke problemen aan 
te kaarten. Oorspronkelijk vond ik dit een zeer positieve challenge. Eentje 
die de mensen wakker zou schudden, zou doen beseffen dat uiterlijk niet 
het enige belangrijke is aan een persoon. Maar velen hebben deze challenge 
misbruikt en er zijn talloze video’s op het internet verschenen van jongeren 
die zichzelf transformeerden van ‘lelijk’ naar ‘knap’. - Ik zet deze woorden 
tussen aanhalingstekens aangezien ik het erg oppervlakkige woorden vind. - 
Ik vind het jammer om te zien hoe talloze jongeren over de hele wereld zo’n 
goedbedoeld initatief misbruiken waardoor deze oorspronkelijk zo positieve 
challenge nu meer kwaad dan goed doet. .” - Carolien Van Houdt



SPECIAL OFFER!
Dit jaar hebben we een speciaal aanbod
voor al onze Anciens! Namelijk het
ERELIDMAATSCHAP.

Elke Ancien van Media heeft dit jaar de 
mogelijkheid om erelid te worden.  
Het gaat veel verder dan alleen de titel “erelid”
dragen. Om te beginnen wordt er “erelid” op het 
lint gedrukt (in het goud, inclusief een lustrum-
kroontje). Ten tweede krijgt u gratis toegang 
tot TD’s en ten derde kunt u gratis naar het 
galabal komen (voor het diner betaalt u nog wel).
Dit alles is mogelijk voor de schappelijke prijs 
van 50 euro. Een kleine investering, voor
een wereld van voordelen!

TOP 10 QUOTES
Bij Media worden nogal eens dubbelzinnige 
dingen gezegd. Zet je er dan nog een persoon 
bij die al deze dubbelzinnige opmerkingen  
opschrijft en ze uit de context neemt, en de  
rubriek “Top 10 Quotes” is geboren!
Hieronder volgen de 10 beste quotes van het 
jaar.

1. “Om het half uur wordt er iemand getrokken.” 
     - Lauranne

2. “kzen ni zwanger, ma kheb goesting in kaas!” 
     - Freya

3. “Stop met op mij te spuiten!” 
    - Chloë

4. “Mijn kont gaat al nat voor ik op mijn fiets zit.” 
    - Evelyn

5. “Ik speel me wie dat met mij wil spelen.” 
     - Raf

6. “Da was wel ne langere ze...” 
     - Evelyn

7. “Hij was er al half uit!” 
     - Chloë

8. “Ik kan niks trekken.” 
     - Carolien

9. “Was het leuk om u ballen naar beneden te gooien?” 
     - Evelyn

10. “Maaltijdseks.”
     - Lauranne

Een jaar om niet
te vergeten!
Zoals we allemaal wel weten wordt Media 
dit jaar 20 jaar. Maar wat houdt dit nu
concreet in?
 
Om te beginnen willen we alles groots aanpakken 
dit jaar. We willen elke Media Monday beter maken, 
elke cantus gezelliger maken, elke activiteit
interessanter maken. Tevens hebben we een paar
leuke verassingen in petto, maar daar verklappen
we nog niets over. Maar we kunnen je verzekeren dat
je aangenaam verrast zal zijn! 
Een leuk voorstel, waar we dit jaar mee zullen  
doorgaan, is een inzamelactie. We zamelen oude  
kleren in op school, en geven aan iedereen die iets 
komt inleveren een kopje warme chocomelk. 
De kleren gaan, uiteraard, naar een goed doel. 
Dit is slechts een tipje van de sluier. We hebben 
nog veel meer gepland voor dit jaar. Zelfs onze
schachten zullen het af en toe naar hun zin hebben 
met enkele hilarische opdrachten die we bedacht  
hebben. Maar ook dat blijft nog een verassing!

Woordje van de scriptor
Eerst en vooral zou ik Media willen bedanken voor het vertrouwen 
dat ze in mij gevestigd hebben als scriptor. Ik zal dan ook mijn  
uiterste best doen om de naam van dit megazine hoog te houden. 
Hanne, en alle voorgaande scriptors, hebben de afgelopen jaren 
een enorm mooi, leuk en interessant megazine gecreëerd en ik zal 
mijn uiterste best doen om het even mooi, leuk en interessant te  
maken.  
Mocht je zelf een leuk idee hebben voor het megazine, of ineens een 
creatieve ingeving krijgen, mag je me dit altijd laten weten. Ik stel me 
open voor elke suggestie om dit megazine nog beter te maken.

Kwalitatieve en betaalbare 

studiebegeleiding

Zowel studiemethode als vakbegeleiding

Flexibele uren, data en plaas

               Studant vzw / V.U.: Youri Vanlommel / GSM: 0487100468/ Ankerrui 13; 2000 Antwerpen

www.studant.be info@studant.be

Zoek je bijles?
Wil je bijles geven?



BROODJE FALAFEL AAN 4,5 EURO


