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SPECIAL: SKIREIS DE SCHACHT
In de Paasvakantie 
organiseerde de clubs
van café De Schacht
weer een geweldige 
skireis. Een week 
lang maakten 
we Saint-Sor-
lin-d’Arves 
onveilig. Onze 
botten en  
levers werden

op de proef gesteld, 
schaampinten werden 
verdiend, condooms 

werden gestolen en 
de Jägerbombs en 
shotjes Chartreuse 
vloeiden rijkelijk. 
In deze editie van 
‘t Blad van ‘t Stad 

verzamelden we 
enkele leuke foto’s.

 Om op een gepaste  
 manier afscheid
 te nemen van mijn

 laatste magazine, 
 schenken we een six

 pack Duvel weg! Het 
 enige wat je moet doen 
 om te winnen, is ant- 

 woorden op de vraag 
 op de achterkant!

WIN EEN 
SIXPACK 
  DUVEL

Kijk op de 
achterkant 
voor meer  
informatie

DE MOOISTE MEDIA FOTO’S
Dit jaar zijn er binnen Media 
enkele prachtige kliekjes 
genomen. Het zou natuurlijk
egoïstisch van ons zijn om deze
niet te delen met het brede
publiek. Daarom staat in dit
magazine een verzamelng van
de mooiste lelijkste foto’s van
Media-leden! 

We beginnen alvast met een 
mooie foto van mezelf en onze 
nieuwe Schachtentemmer op 
de voorpagina.

NIEUW PRAESIDIUM BEKEND

 Dinsdag 10 mei was weer een grote dag voor  
 Media: het nieuwe praesidium werd samen- 
 gesteld! Ook weer volgend jaar staat Media  
 onder de vakkundige leiding van Praeses Chloë
 De Weerdt. 
 Ook enkele van onze schachten hebben het dit 
 jaar tot in het praesidium geschopt: een dikke
 proficiat voor Dario, Janne, Freya en Paulien!
 Ook ruilt een commilito dit jaar zijn dun lintje
 in voor een breed lint: proficiat, Jeffrey!
 Samen met deze mensen zullen we er volgend 
 jaar weer een topjaar van maken! 



SPECIAL: SKIREIS DE SCHACHT

Saint-Sorlin D’Arves

Dit jaar organiseerde de clubs van café De Schacht een skivakantie. Het was er weer één van formaat!
Een week lang genoten we van de sneeuw, drank, vers ciabatta brood uit de buurtwinkel en van elkaar  
(sommigen onder ons soms te vaak!). Vroege vogels begaven zich ‘s ochtends al naar de piste, anderen volgden
in de voormiddag en de plooiers onder ons bleven rustig voortslapen in hun bed en begaven zich pas in de 
namiddag naar de piste of namen een duik in één van de zwembaden. 
Maar wat we ook deden, elke avond zagen we elkaar weer in “La Grotte Du yeti”, waar elke avond een geweldig
feest werd georganiseerd. Het is ook op deze locatie dat we het record Jägershots hebben verbroken.
Kortom, het was een legendarische vakantie, gevuld met zalig weer, toffe mensen en veel drank. Na deze week 
hebben we weer wat straffe verhalen die tijdens  gesprekken op café nog vaak aan bod zullen komen.



GROEN! GROEN! OH WAT ZIJN WE ONTGROEND!
Het lustrumweekend van Media was 
een gelegenheid waar we toch wel wat 
over kunnen zeggen.

Ons lustrumweekend vond plaats 
van 29 mei tot 1 mei in Sint-Jansburg, 
Westmalle. Het begon allemaal op een 
vrijdagavond wanneer iedereen aan-
kwam op de locatie. We installeerden 
ons in onze kamers en repten ons daar-
na weer naar beneden voor een heerlijke 
spaghetti bolognese. Na het avondeten 
werd er gewoon wat rondgehangen en 
rustig gepraat, totdat iedereen dat beu 
was en we een feestje bouwden. Deze 
party ging door tot in de vroege uurtjes. 
De eerste dag was al een waar succes.

Zaterdag was de grote dag voor onze 
schachten, de dag van hun ontgroe-
ning! Ik kan zeker zeggen dat veel 
schachten nog niet goed waren van het 
feestje van de dag ervoor, aangezien ik 

de helft uit hun bed heb moeten sleu-
ren voordat ze klaar waren om de drill 
te ondergaan. Nadat ze eenmaal alle-
maal wakker waren, de ene met een al 
wat grotere kater dan de andere, beslo-
ten we dat het tijd was om deze katers 
weg te werken. Na de drill waren de 
meesten wakker en kon het echte spel 
beginnen. Voor de ontgroening hadden 
we een mix van de ‘The Walking Dead’ 
en ‘De Mol’ bedacht. Het aspect van 
‘De Mol’ kwam erbij kijken wanneer 
we iedereen de mol maakte en niet 
enkel één persoon. Uiteindelijk moes-
ten ze er allemaal voor zorgen dat de 
opdrachten niet correct werden uit-
gevoerd, maar ze hebben aangetoond 
dat ze één groep waren door toch alle 
opdrachten tot een succesvol einde te 
brengen.  
Na de opdrachtjes volgde het plech-
tige gedeelte, inclusief zoutpint en 
trouw zweren aan Media. We namen 

afscheid van onze schachtjes, die vanaf 
nu als commilito van Media door het 
leven gaan.

 
Later die avond hebben we nog een 
BBQ gehouden en daarna zakten 
we allemaal af naar het kampvuur 
waarrond we een cantus hielden. Een 
prachtig vuur, marshmallows, bier, 
liedjes en veel vrienden, meer heb je 
niet nodig voor een geweldige avond. 
Na de cantus duurde het echter niet 
lang voordat er weer een feestje ont-
stond tot in de vroege uurtjes.

Zondag was het simpelweg uitkateren, 
genieten van het zonnetje en spijtig 
genoeg opruimen. Het einde van het 
weekend kwam echt veel te snel. Maar 
het was zeker vatbaar voor herhaling!

             tekst: Raf Vagheluwe

SKIREIS 2017 AL GEPLAND?
Dé activiteit van het jaar: De Skireis van De Schacht! 
Elk jaar is de skireis de activiteit waar iedereen naar 
uitkijkt. 

Voor het eerst organiseerden we de skireis met alle 
clubs van De Schacht. Honderd personen zijn meege-
gaan om te genieten van de sneeuw, van de zon en om 
elke avond goed te feesten!
Dit jaar zijn we opnieuw naar Saint-Sorlin d’Arves 
gegaan omdat het vorig jaar zo goed was meegevallen 
en het ook niet al te duur was. De sneeuw lag goed dit 
jaar en de Yeti was weer even geweldig als vorig jaar. 

Was je er niet bij? Geen nood! De bestemming van 
Skireis De Schacht 2017 ligt al vast, we gaan naar Saint 
François Longchamp. Voor maar €385 (vroegboekkor-
ting voor 25 november 2016) kan je mee met ons gaan 
skiën. Na 25 november betaal je €395, wat nog steeds 
spotgoedkoop is! Hou de Facebookpagina van  
Studentenvereniging Media in de gaten want in sep-
tember komt het evenement online. Schrijf 31/03/2017 
tot 09/04/2017 al maar in jullie agenda’s want we gaan 
dan Frankrijk weer onveilig maken! 
                           Tekst: Chloë De Weerdt



SUN IS SHINING (AND SO ARE YOU)!
We voelen het allemaal wel: de zomer is stilaan in het land! Weet je niet hoe je jezelf kan bezighouden in de zo-
mervakantie? Niet getreurd! Om onze Feestleidster Freya wat te ambeteren heb ik haar de opdracht gegeven om
enkele leuke activiteiten te bedenken die je in de zomer kan doen! Probeer ze zeker en vast eens uit!

Hou een  
gigantische BBQ met 

een paar, of al je vrienden!  
Experimenteer desnoods met         

 een  paar leuke gerechtjes! Heb 
je bijvoorbeeld al eens een banaan 

   met chocola op de BBQ  
geprobeerd? Heerlijk!

Organiseer een 
outdoor cinema 

(Hopenlijk blijft het dan 
goed weer natuurlijk). Ver-

zamel een paar oude dekens en 
kussens en maak een cosy plek-

je in de tuin! Erbij te zetten: 
films, een beamer en een wit 

scherm/witte muur.

Maak je eigen 
waterijsjes! Dit kan  

variëren van gezonde ijsjes, 
bijvoorbeeld yoghurt met aard-
beien tot een ingevroren mojito 

ijsje! Vooral die laatste is een 
echte aanrader!

Ruim je kast 
eens op! Misschien niet 
de leukste tip maar mis-

schien wel de meest  
noodzakelijke (vooral voor de 

meisjes dan)!

Leer een ge-
rechtje als de beste ko-

ken! Bijvoorbeeld één van de 
recepten in onze megazines! Zo 
kun je iedereen van zijn sokken 

blazen als je een kotparty geeft in 
september!

Maak een reis 
rond de wereld! Oke 

neen dat gaat niet, maar als 
je naar Pairi Daiza gaat heb je 
toch bijna hetzelfde gevoel!

(Je kan natuurlijk ook altijd pro-
beren de Lotto te winnen)

We leven nog 
altijd in België, dus de 

kans is groot dat het ook 
gaat regenen. Altijd leuk om 

te doen: naar de cinema gaan, 
muurklimmen, netflix & chillen, 

samen koken, bowling, paint-
ballen, …

Ga kampe-
ren! Aan de zee, in de 

Ardennen, in het buitenland, 
het maakt niet uit! Al is het in 

je tuin. Of stap even uit je com-
fort zone en maak er een avon-

tuurlijk tripje van.

Plak voor één 
keer eens niet aan die 

gsm en speel een bordspel! 
Je zal er van verschieten hoe 

leuk die eigenlijk zijn. Natuurlijk 
kunnen frustraties ook altijd bo-
venkomen: denk aan Monopoly. 

#justMediaThings



C A N T U S  & CHILL

Cantus en chill, ‘t is maar net 
wat je wil! 
 
Op onze laatste cantus van het jaar 
wilden we liever iets doen omdat 
het kon en niet omdat het moest. 
Met deze insteek kwamen we op 
dit leuke concept. 
In onze jogging en snoggy outfit 
wat bier drinken en zingen: top 
plan! De opkomst was gezellig en 
dit maakte de sfeer gemoedelijk en, 

jazeker, chill! Onze schachten wa-
ren sinds kort schacht af. Dit was 
helaas niet te merken aangezien 
ze kennelijk nog steeds niet hun 
lintjes bij kunnen houden. 
Naast de gelegenheidscodex met 
liedjes als “I will always love you” 
en “I will walk 500 Miles” werd 
ook onze nieuwe mediahit “gras-
sprietje” gezongen door de enige 
echte Dario Van Camp. Het was 
een cantus zoals geen andere! Onze 

Pro-Senior Machteld Paradis moest 
de cantus tijdelijk even leiden door 
een, laten we zeggen, misstapje van 
onze Praeses en Vice-Praeses. 
Ik denk dat wel al bij al kunnen 
concluderen dat het een gezellige 
en leuke afsluiter was. En nu alle-
maal jullie bed in voor de Netflix & 
chill. Houd het braaf!
     Tekst: Layla Van Der Wal

Leer “Mister 
Media”  
hiernaast
kennen. Hij 
heeft enkele 
leuke dingen 
gedeeld op 
zijn Face-
bookpagina.



DE MOOISTE MEDIA FOTO’S
We nemen je mee doorheen het jaar met deze mooie fotocollectie.

Het Facebookprofiel van Sandrine 
tijdens de doopweek...

Deze knapperd...

Jeffrey regelt de temperatuur... En weer een pareltje... 



“Kom schat, ik kan uw Duvel inschenken” Verbaasde Freya is verbaasd

DE GARDE VAN MARYLYN
  Zweedse gehaktballetjes met tagliatelle

Benodigdheden:
- 500g gekruid gehakt
- 2 kleine of 1 grote ajuin
- Paneermeel
- Peper &amp; zout
- Rundsbouillon (pannetje van Maggie bvb)
- Tagliatelle
- Verse peterselie
- 50cl room
- Twee zakjes geraspte kaas
- Olijfolie

1. Zet 1l water op het vuur en breng het aan de kook. 
Wanneer het kookt, voeg je de
rundsbouillon toe tot het volledig is opgelost in het 
water. Zet daarna even opzij tot wanneer
je het nodig hebt.

2. Snij de ajuin in fijne stukjes en meng het onder het 
gehakt. Voeg nu ook wat paneermeel (op gevoel), peper 
en zout toe en kneed alles tot een homogene massa.

3. Rol met het gehakt balletjes van ongeveer 3 cm  
doorsnede.

4. Giet wat olijfolie in een kookpot of wokpan en leg er 
de balletjes in. Zet op een middelmatig vuurtje en draai 
de balletjes om als ze beginnen te garen.

5. Als de balletjes langs beide kanten gebruind zijn (één 
keer laten bakken op elke kant), giet er de bouillon en 
de room bij en laat sudderen.

6. Als het mengsel warm genoeg heeft, stop de tagliatel-
le mee in de pan (ongeveer twee bolletjes per persoon) 
en laat garen. Na ongeveer 10 minuten is de pasta gaar.

7. Voeg geraspte kaas toe (naar wens).

7. Hak de peterselie fijn en voeg toe aan de 
pot.

8. Roer het geheel om en serveer in een kom-
metje met nog wat geraspte kaas op.

9. Smakelijk!



Mijn jaar als Scriptor van Media zit er op. Volgend jaar
zal ik me bezighouden met het regelen van de cultuur- 
activiteiten. Dat wil zeggen dat ik de fakkel aan jou
doorgeef. Net zoals alle Scriptors voor mij heb ik al 
mijn bloed, zweet, tranen en liefde in dit magazine 
gestoken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat jij
dit volgend jaar ook zo zal doen. Draag de titel  
“Scriptor” met trots. Ik draag “t Blad van ‘t Stad” nu over
aan jou. Maak er iets moois van!

Ik wil ook alle lezers van dit magazine bedanken. Alle
mensen die in De Schacht of op school dit blad hebben
gelezen en alle mensen die de online versie hebben 
gelezen. Bedankt. Ik beloof jullie ook volgend jaar 
te verrassen met allerlei leuke cultuuractiviteiten.
                   - Laurenz Mignolet, Scriptor Media 2015-2016

LIEFSTE PAULINE, GESLAAGD DINER
Dinsdag 10 mei besloten onze ex-schachten, die
ondertussen commilitones zijn, om nog een laatste
schachtenopdracht te volbrengen: “organiseer 
een goedkoop praesidiumdiner”.

We werden verwelkomd op een appartement, 
waar onze ex-schachten voor een luxueuse 
driegangenmaaltijd hadden gezorgd. Ze hadden
zelfs rekening gehouden met de vegetariërs on-
der ons! Dit bewijst dat de overgang van “domme 
schacht” naar “slimme commilito” gemaakt is.

Ons driegangenmenu bestond uit een tomaten-
soep, twee verschillende soorten pasta en een 
kommetje ijs. Maar toen enkelen onder ons de 
bus slagroom zagen staan besloten ze dat het
logischer zou zijn om de slagroom rechtstreeks in 
hun mond te spuiten, in plaats van het eerst nog 
op het ijs te spuiten. Het hek was helemaal van 
de dam toen de bus chocoladesaus op tafel werd 
gezet.

Na het diner zijn we nog allen gezamenlijk iets 
gaan drinken in De schacht, een afsluiter van een 
geweldige avond met het oude praesidium en onze 
oude schachten en porren.

WIN EEN SIXPACK DUVEL
 HOE: antwoord op volgende schiftingsvraag:

 “Hoeveel inschrijvingen had Media dit jaar?”

 Antwoorden kan op twee manieren:

 1. Mail naar: scriptor@media-antwerpen.be
 2. Berichtje op Facebook sturen naar 
      Laurenz Mignolet

 BEKENDMAKING WINNAAR:
 MAANDAG 30 MEI 2016

 SUCCES!


