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MEDIA SCHENKT FLES GIN WEG
Zoals iedereen ondertussen al wel weet, bestaat Media dit 
jaar 20 jaar en dat vieren ze op een wel heel speciale ma-
nier: dankzij Proxy Delhaize Boom kan Media een fles 
HENDRICKS GIN wegschenken, volledig gratis!
Wil jij kans maken om deze geweldige fles te winnen, moet 
je deelnemen aan de QUIZ OP DE VOLGENDE PAGINA. 
Eens ingevuld kan je de antwoorden uitknippen en in Café 
De Schacht in een doos komen droppen.  
Wij kiezen dan op maandag 11 april om 24:00 uur de 
gelukkige winnaar! Dus waar wacht je nog op? Doe nu 
meteen de quiz en maak kans op deze geweldige prijs!

WIN DEZE  
GRATIS FLES 
 
NEEM DEEL 
AAN DE QUIZ  
OP PAGINA 2 
 
WAAR WACHT 
JE NOG OP?

Ontmoet: Laurens Van Herck, onze 
nieuwe Resident DJ! Op maandag 15 
februari hielden we een spannende DJ 
contest in De Schacht waar vier goede 
DJ’s aan deelnamen. 
Op het einde van de avond was toch 
meteen duidelijk wie de nieuwe DJ van 
Media zou worden; 5NABACK sprong 
er met kop en schouders bovenuit. We 
zijn er zeker van dat hij het schitterend 
zal doen binnen Media. Nog eens een 

Media zkt (en vond!) nieuwe Resident DJ
dikke proficiat, wij zijn alvast enorm blij om 
jou als DJ te hebben!

Bij deze willen we ook Billy Bruyndonckx 
bedanken om van vele Media Mondays 
een dik feestje te maken en hem succes  
wensen met zijn nieuwe uitdaging! 

     tekst: Chloe De Weerdt
               

Datingtips! 
Binnenkort een date met de 
jongen of het meisje van je 
dromen, maar geen idee wat je
moet doen? Geen stress, hier zijn
alvast enkele geweldige ideetjes!

1. Hou een (sexy) spelletjesavond
2. Indoor Muurklimmen voor die extra  
    adrenaline kick
3. Boek een massage voor koppels in  
    een spa
4. Ga picknicken 
5. Ga naar het strand
6. Ga naar een sportwedstrijd
7. Speel Twister, we weten allemaal 
    hoe dat eindigt, wink wink

8. Ga op jacht naar fotohokjes
9. Ga naar de dierentuin
10. Doe een dagje toeristisch
11. Schilder elkaar
12. Volg een Spaanse kookles samen 
       (inclusief Sangria, uiteraard)
13. Ga naar een Arcade
14. Ga naar een festival
15. De Onverwachte-Ochtend-Date 
      (zoals een ontbijtje maken)

22. Filmpje onder de sterren 
       (lekker warm buiten liggen in de zomer)

                   Tekst: Layla van der Wal

16. Ga samen naar Parijs
17. De “Geen-Geld-Meer”-Date 
      (trek de natuur in)
18. Ga samen op café
19. Experimenteer in de  
      slaapkamer  
      (of buiten de slaapkamer)
20. Ga een nachtje kamperen
21. Hou een watergevecht



Quiz: win een fles Hendricks Gin!
Beantwoord onderstaande vragen, knip ze uit en drop ze in 
café De Schacht. Vergeet je naam niet te vermelden!
Antwoorden vind je in het magazine, of door met andere 
mensen van Media te praten. Succes!

Naam:

Contactgegevens:

1. Wie zijn dit jaar de schachtenkoning en schachtenkoniging van Media?

2. Wie zijn dit jaar de bierkoning en bierkoniging van Media?

3. Hoe oud is het voltallige Media Praesidium samen?
 0 289 jaar
 0 302 jaar
 0 307 jaar

4. Hoe lang is het voltallige Media Praesidium samen?
 0 24,26m
 0 26,34m
 0 27,18m

5. Noem drie drankacties die plaatsvinden tijdens een Media Monday

6. Welk bier is NIET te koop in De Schacht?
 0 Stella
 0 Maes
 0 Triple d’Anvers

7. Welke twee praesidiumleden stellen in dit magazine hun kot voor? 

8.Wat hebben open ramen en je kot proper houden volgens dit magazine met elkaar te maken?

Media bestaat 20 jaar en dat wilden we ook dit jaar in stijl vieren! Het Noorderhuis vulde zich met knap-
pe heren, strak in ’t pak, en prachtige dames in de mooiste jurken. Live band Between Meadows zette de 
avond in met enkele leuke covers maar ook leuke zelfgemaakte nummers. De dansbenen werden stilaan 
uit de kast gehaald en de sfeer zat er helemaal in! En wat was iedereen toch bezeten om de photobooth. 
De machine printte kaartjes alsof haar leven ervan af hing! Talloze prachtige plaatjes rolden uit de machine 
en vulden de dag nadien Facebook, Instagram en noem maar op! 
Ook Dj Billuga en Dj Sound Sickness toverden de beste beats uit de muziekboxen. Het was een avond 
waar de drank rijkelijk vloeide, de vloer trilde van de uitbundig dansende gasten en de lachende gezichten 
meer zeiden dan eender wat! Cheers tot that!
                                        tekst: Carolien Van Houdt

MEDIA’S LUSTRUMGALABAL

Met dank aan
de Proxy Delhaize
Boom! 



How to make your life easier 101
Het leven is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig zijn 
er twee praesidiumleden die hierbij kunnen helpen.
Lauranne heeft enkele life hacks die je leven een stuk 
gemakkelijker kunnen maken en Raf en Evelyn hebben 
een paar tips hoe je je kot kan proper houden! 

      How to clean your kot!
Op kot gaan is altijd leuk. Je moet je niets meer 
aantrekken van je moeder die zaagt omdat je je ka-
mer niet hebt opgeruimd en je kan doen wat je wil. 
Maar soms is het toch broodnodig om die afwas te 
doen die er al twee weken staat. Je weet maar nooit 
wanneer je ouders eens langskomen om te kijken 
hoe het gaat. Hoe zorg je ervoor dat het leuk wordt 
om je kot te kuisen en dat je niet alles weken laat 
staan?

1. Zet je favoriete muziek op. 
2. Zet je ramen open om je kamer te verluchten
3. Voordat je met het echte kuiswerk begint, ruim je  
    best een beetje op. Er hoeft tenslotte niets  
    anders op je bureau te liggen dan een laptop,  
    je cursus en een pen. Probeer alles wat je niet 
    nodig hebt dus te stockeren in kasten.
4. Eens je alle grote oppervlakken kan bereiken, 
    kan je beginnen met kuisen. Een simpele  
    stofvod of een swiffer kan al wonderen doen.
5. De badkamer mag je zeker niet vergeten. Het  
    beste is dat je door de week ook af en toe een 
    keer de douche uitspoelt en de lavabo proper 
    houdt. Zo heb je op het einde van de week  
    minder werk en ben je sneller klaar.
6. Ten slotte neem je de stofzuiger
7. Als er dan nog dingen zijn die niet thuishoren in je kot, 
    gooi je ze gewoon door je raam, dat staat tenslotte  
    toch al open! (zie stap 2)
               
                  tekst: Raf Vangheluwe en Evelyn De Zeeuw

               LIFE HACKS
Er zijn veel life hacks te vinden op het internet, maar ze
zijn niet allemaal even bruikbaar. Wij verzamelden de 
meest nuttige Life Hacks voor jullie in dit magazine!

1. Als je moeite hebt om een flesje nagellak open te  
   krijgen, doe er dan een elastiekje rond voor meer grip.
2. Als je steeds dezelfde films of series beu bent op  
   Netlix, download dan de “Hola” extensie voor Google 
   Chrome. Switch dan je locatie naar een ander land, 
   bijvoorbeeld de Verenigde Staten en je krijgt een heel 
   ander aanbod van films en series.
3. Als je honger hebt, stel jezelf dan de vraag of je een  
    appel wilt. als het antwoord “neen” is heb je geen  
    honger, je verveelt je dan gewoon.
4. Doe een schijfje citroen in het water als je eitjes kookt
    en de schaal komt er zo af!
5. Rol je kleren op vooraleer je ze inpakt. Zo vermijd je 
    dat ze kreuken en je hebt meer plaats.
                                                         tekst: Lauranne Wouters

Merkwaardig: bende zatlappen doet sportief!
Ook deze maand organiseerde onze SOC een leuke sportactiviteit. 
Deze keer stond muurklimmen op de agenda. 
Nadat we met ons allen de tram onveilig hadden gemaakt, stapten 
we af aan de “Wallstreet Indoor”. 
Na een korte uitleg over hoe we het best naar boven konden  
klimmen en hoe we onze partner het best konden beveiligen, waren 
we er klaar voor. De meesten onder ons begonnen op de  
gemakkelijke muren, maar al snel waagden we ons aan de iets  
meer geavanceerde muurden. En telken als er iemand van tien  
meter hoogte “BLOK!” riep, was het tijd om die persoon weer naar 
beneden te laten. Dat ging in sommige gevallen wat rustiger dan 
de andere, waardoor er al eens iemand wat harder tegen de muur 
kletste dan hij zelf had gehoopt. Maar gelukkig werden de blauwe 
plekken beperkt en hebben we er met ons allen een geweldige na-
middag van gemaakt. Voor herhaling vatbaar? Zeker en vast!
                                                                    tekst: Laurenz Mignolet



               MTV CRIBS
Een kijkje bij de Praeses en Vice Praeses

Wie had dat ooit gedacht, de Praeses en de Vice-praeses onder één dak, als dat maar goed komt! 
Vorig jaar hebben Laura en ik besloten om samen op kot te gaan. We hadden hier een goed gevoel bij 
en waren vrij zeker dat wij wel zouden kunnen samen wonen. 

We hebben elks een apart gedeelte. Als je binnenkomt, kom 
je eerst mijn deel tegen. Ik heb het speciaal helemaal opge-
ruimd voor de foto’s (het was echt dringend nodig héhé). Hier 
slaap ik dus vooral en werk ik af en toe eens voor school aan 
mijn bureau. Vaak ben ik niet op kot, overdag zit ik op school 
en ’s avonds in De Schacht, dus in feite ben ik hier echt  
letterlijk om enkel te slapen en te eten. Het grootste voordeel 
aan mijn deel is dat er al een dubbel bed staat. Echt luxe 
aangezien ik vorig jaar in een eenpersoonsbed moest slapen.

Laura haar deel is super gezellig. Hier koken we, chillen we 
en kletsen vaak wat bij omdat hier de zetel en de kookvuren 
staan. We zijn beiden nogal verslaafd aan bloempjes en geur-
kaarsen, zalig! Het deel van Laura is wel altijd veel properder 
en opgeruimder dan mijn deel, echt frustrerend! (grapje)
De eerste paar maanden moesten we er vaak om lachen 
dat we elkaar eigenlijk veel vaker zagen op school en in De 
Schacht dan op kot. Veel mensen hadden ons gewaarschuwd 
voordat we gingen samenwonen, maar ik kan met een glim-
lach zeggen dat ik er nog geen seconde spijt van heb gehad. 
We hebben nooit ruzie gemaakt over iets of zelfs discussies 
gehad. We gaan elkaar echt hard missen volgend jaar. Het 
mag gezegd worden, Laura is echt een leuk persoon om mee 
samen te leven!

 Het allerbeste aan ons kot, is toch wel ons terras! We hebben hier nog niet gezeten omdat het tot nu  
 toe   te koud was, maar vanaf dat het zonnetje begint te komen, zitten we daar alle dagen. In de  
 zomer  kunnen we daar barbecueën. Ik kijk er al naar uit!
                                                                                                                                         tekst: Chloë De Weerdt

OPEN TIJDENS TOMORROWLAND 
 MET SPECIALE AANBIEDINGEN!



Freya Dhooghe: student, feestleidster, normaal persoon?
Twee van de drie bovenstaande woorden is Freya niet. Wat ze wel is, probeert ze aan de hand 
van enkele foto’s duidelijk te maken. Hieronder staan enkele foto’s die onze student en feest-
leidster zou gebruiken om zichzelf te beschrijven. Ook deelt ze bij deze haar favoriete quote: 
“my favorite type of exercise is running.... from responsibility”.



“Ik ben niet alleen een lifestyle coach, maar ook 
een topkok” 
Oke, dat is geen echte quote, die heb ik als scriptor zelf 
verzonnen als inleiding voor dit geweldige receptje:

KIP MET GROENTEN EN SOJASAUS  
(that saus delicious! Oké, genoeg flauwe grapjes)

Benodigdheden:

- 150 à 200 gr kippenblokjes

- Sojasaus

- 1 zakje basmatirijst (of andere rijst)

- Cashewnoten, pindanoten

- Enkele wortels

- 1 ajuin

- pijpajuintjes

- Champignons

- Broccoli

Bereidingswijze:

- Het beste dat je kan doen is de kippenblokjes in een 
potje steken en hierover de sojasaus kappen, hoe 
meer dat je erbij doet, hoe harder de smaak van 
sojasaus natuurlijk gaat uitkomen. (marineren, dit 
kan je het beste de dag op voorhand doen, of toch 
enkele uren voordat je gaat koken)

- Eerst snijd je alle groenten. De ajuin en pijpajuin snij 
je heel fijn, net zoals de wortels. De champignons 
deel je gewoon in 4 en de broccoli, die mag soms al 
eens wat groter zijn voor een beetje diversiteit. 

- Je doet een beetje olie in een pot (ik doe zelf altijd 
kokosolie omdat dit gezonder is) en begint met de 
ajuin aan te stoven.

- Zet een pot met water op en voeg een beetje zout 
aan toe.

- Vervolgens voeg je de worteltjes toe bij de ajuintjes 
en roer je eens goed in de pot.

- Eenmaal dat het water aan het koken is voeg je 
gewoon een zakje rijst toe. 

- Nu mag je ook de broccoli en de champignons toe-
voegen bij de groentjes, vergeet zeker niet eens af 
en toe goed te roeren in je pot.

- Zet een pan op het vuur en voeg hierbij wat bakbo-
ter (of kokosolie) aan toe. Doe daarnaar de kippen-
blokjes in de pan en bak deze totdat ze een gaar 
zijn. Laat ze natuurlijk ook niet te lang in de pan, 
want dan krijg je zo van die droge stukjes kip en ik 
denk dat de meeste onder ons wel graag sappige 
stukjes kip willen hebben.

- Vervolgens giet je je rijst af en kan je deze al op je 
bord dresseren, net zoals de groentjes en je voegt 
je kip er dan ook aan toe. Voor af te werken kan je 
een beetje pijpajuin over de groentjes doen en wat 
gehakte nootjes over de kip. 

    Bierkoning(in)wedstrijd
 22 februari vond onze jaarlijkse bierkoning(in)  
 verkiezing van Media plaats. Na vele rondes en 
 de spannende finale waren het Alexander Michiels 
 en Chloë De Weerdt die de voorgaande bierkoning 
 Lennart Deelstra, en bierkoningin Lore Van  
 Vynckt van de troon stootte.  
 Bedankt aan alle overige deelnemers, en proficiat 
 aan beide winnaars.

       Schachtenkoning(in)
 Onze jaarlijkse Schachtenkoning(in) wedstrijd vond 
 dit jaar plaats op 29 februari. Het was een heel  
 spannende strijd, maar na de finale kwamen de  
 twee verdiende winnaars uit de bus. Jérémy Keus 
 ters werd bekroond tot Schachtenkoning van Media  
 en Janne Aerts werd bekroond tot Schachtenko 
 ningin van Media. Proficiat aan de twee winnaars, 
 ook proficiat aan Maarten Oliviers en Sandrine 
 Tensen die het tot in de finale hebben ge 
 schopt.
                  
                                                   tekst: Laura Francken



Media, Media daar moet je zijn!
Commilito Jeffrey Goossens deelt zijn 

mening over Media

Zelf zou ik het niet beter kunnen zeggen dan ons 
heilige clublied. Media, daar moet je inderdaad 
zijn! 
 
Ik ben Jeffrey, een commilito van de studenten-
vereniging Media, en ik zal jullie eens vertellen 
waarom wij de club van ’t Stad zijn:
Elke maandag is het zoals de voorbije jaren dik 
feest in ons stamcafé ‘De Schacht’. Onze Feest 
verzint voor elke maandag een superleuk the-
ma waarrond ze de hele avond kleed. Speciale 
shotjes, acties, eten en versieringen. Van een 
Marvel-night tot een DJ-Battle, je kunt het zo gek 
niet bedenken of Media heeft het al gedaan. De 
enigste moment dat ik een Media-Monday heb 
moeten missen, is om dat ik letterlijk niet op mijn 
benen kon staan, dus dan weet je dat het zeker 
de moeite is!

Maar natuurlijk kan de club van ’t Stad niet blijven 
voortbestaan zonder een nieuwe generatie op te 
leiden: onze schatjes van schachtjes. Raf en Lay-
la, gespecialiseerd in het zuur, maar ook het ple-
zant maken van de levens van de nieuwe gene-
ratie Media, bedenken vaak ook toffe activiteiten, 
zoals de schachtenkoning en schachtenkoningin 
verkiezing. De verkoop van onze schachtjes in 
het begin van het jaar was een ludieke avond met 
veel gelach en gebrul en ook de doop was (voor 
ons) heel plezant om mee te maken. Binnenkort 
is het de ontgroening, en ik kan niet wachten om 
te zien wat ze voor de schachtjes in petto hebben.

Als de beste studentenvereniging van de stad 
Antwerpen kunnen we ook niet alleen in ons ge-
weldige stamcafé zitten. Daarom organiseerde 
Media al twee TD’s van formaat: De rood-wit-rood 
TD en de When Summer Ends TD. Superleuke 

avonden die weer laat zien dat Media kan feesten zo-
als de beesten.  
Ook zingen en drinken doen we hier graag, en dat 
doen we met onze cantussen: dit jaar was dat een 
duo-cantus en een superoriginele Moordmysteriecan-
tus, waar ons preasidium een verhaal à la cluedo heeft 
ingestoken. Iedereen was tijdens deze cantus gemo-
tiveerd om de bloeddorstige moordenaar te kunnen 
ontmaskeren. Er heerste een geweldige sfeer en het 
was gewoon echt Me(dia)ga-plezant! Binnenkort is het 
dan de vrienden en de famillie cantus, en ik kan niet 
wachten tot ik onder de tafel gedronken wordt door ons 
moeder en ons vader. 

Wij Medianen doen inderdaad wel veel (lees: bijna 
niets anders) aan drinken. Maar dat wil niet zeggen dat 
wij geen sportieve of culturele mensen zijn. We zijn dit 
jaar al gaan paintballen en gaan muurklimmen. Media 
is zelfs al in het MAS gaan feesten. Onze SOC zorgde 
al voor leuke activiteiten en ik hoop dat hij er nog wat 
gepland heeft.

Dit jaar bestaan wij 20 jaar, en er is geen betere ma-
nier om dit te vieren dan een super-fancy galabal. En 
super-fancy was het: alle mannen strak in het pak en 
alle meisjes een mooi kleedje aan. Met leuke extra’s 
zoals een photobooth en een live-band was het echt 
een knaller van formaat! Ja, heb maar spijt moest je 
het gemist hebben! 

Ten slotte hebben we ook nog ons eigen magazine, 
dat jij blijkbaar ook wel interresant vindt, aangezien je 
het nu in je handen hebt! Onze scriptor werkt met heel 
het preasidium, schachten en vanaf nu ook comilitones 
samen om dit boekje te maken. Het is dus echt een 
boekje door Media, voor Media!
Media is een geweldige studenenvereniging, vol met 
gemotiveerde mensen. Ik ben er trots op dat ik hier 
een deel van mag uitmaken, en jij zou dat ook moeten 
zijn!

                               tekst: Jeffrey Goossens, commilito Media

“Unity is strength. When there is teamwork and collabo-
ration, wonderful things can be achieved” 

- Mattie J.T. Stepanek
Een quote die ik onlangs toevallig zag op het internet. Een quote 
die ik in dit magazine wil gebruiken. In een praesidium meedraaien 
is niet altijd even makkelijk en eist veel inzet, een goede organisatie 
en doorzettingsvermogen. We naderen het einde van het acade-
miejaar en als we even terugblikken kan ik zeggen dat ik trots ben. 
We hebben samen als praesidium, als vriendengroep, enorm veel 
bereikt dit jaar. Dit praesidium, deze mensen, zijn mensen die ik 
voor altijd in mijn leven wil houden.    



Gemaakt door onze eigen schachten en porren!
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