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Te vinden in 
deze editie: 

Onze porren en 
schachten halen het 
beest in zichzelf naar 
boven!

10 meezingers voor 
tijdens het kuisen 

Een exclusief
interview met onze 
nieuwe Sport!

De leukste memes 
van Cultuur Laurenz

Dat we kunnen feesten gelijk de beesten hebben we bewezen tijdens onze 
College Survival TD de 17e oktober! Geniet zeker mee van enkele foto’s:

! WIN WIN WIN ! 
Los dit raadsel op, stuur je 
antwoord voor 
5 december door naar 
scriptor@media-antwerpen.
be en dan maak  jij kans op 
een heerlijke fles cava!!

Klaas heeft de leeftijd 
van twintig jaar in het 
jaar 1980. In het jaar 
1985 is hij echter maar 
vijftien jaar oud. Hoe kan 
hij vijf jaar jonger zijn 
geworden?

Ontdek de allerleukste evenementen 
op de agenda van Media op de 

achterkant van ‘T Blad van ‘t Stad!

Sfeerbeelden van de 
ancienavond!



Miauw, rawtch en andere lekkere beesten 

Nicky: 
“Mijn dier is een 

olifant. Ik heb graag mensen 
rond mij heen en vrienden weten 

ook dat zij op mij kunnen 
rekenen.” Lisa:

“Ik ben een kat want ik 
ben tam maar ook sluw.”

Eline: 
“Ik ben een ezel want ik ben 

koppig.”

Fien:
“Ik ben een kieken, 

want ik had de zin naar de 
foute Pauline gestuurd!”

Maori:
“Ik ben een dolfijn want ik 
zwem vrij door het leven.”

Jytte:
“Ik ben een orang-oetang, 

want ik ben nieuwsgierig, gevoelig en 
speels.”

Janice:
“Ik vergelijk mezelf met een 

eekhoorn omdat ik van M&M’s met
 nootjes hou.”

Eveline:
“Ik ben een wasbeer: vrolijk, 

opgewekt, nieuwsgierig en het is ook mijn 
totem bij de scouts.”

Lucas:
“Ik ben een Husky 

omdat ik een zacht pelske en 
blauwe ogen heb. Ik ben sociaal, 
graag deel van een groep en heb 

altijd zin in avontuur”

Alexander:
“Ik ben een bever want ik ben een 

harde werker.”

Axelle:
“Ik ben een koala, want ik 

kan elk moment van de dag 
slapen.”

Nel:
“ Ik ben een beer want ik word graag 

op mijn rug gekrabd.”

Anke:
“Ik ben een paard want ik 

heb altijd honger.”

Lies:
“Ik ben een 

eenhoorn,  want ik ben 
bruisend en creatief.”

Romi:
“Ik ben een koala want ik 

slaap en eet veel, bewegen doe ik ook 
soms.”

Karen:
“Ik ben een luiaard, want ik 

ben lui af ”

Sara:
“Ik ben een pauw omdat ik 

doorheen de jaren opengebloeid ben.”

Aline:
“Ik ben een kat, want ik kan heel 

lief zijn maar soms ook kattig uit de hoek 
komen.”

Wij vroegen onze lieve schachten en porren om zichzelf als een dier te 
beschrijven. Deze beestenboel kwam eruit:

Kelly:
“Ik ben een vogel, omdat ik ervan hou 

vrij te zijn en mijn vleugels uit te slaan.”

Isabel:
“Ik vergelijk mezelf 

met een luiaard omdat die net 
als ik alleen maar slapen en 

eten”

Jari: 
“Ik vergelijk 

mezelf met een luiaard, 
omdat ik liefst een 

gemoedelijk leven leid 
waarin stress zo min 
mogelijk plaatsvindt”



10 meezingers voor tijdens het kuisen!
Als de tijd er is om op te ruimen, zijn we vaak niet gemotiveerd of hebben we al geen zin 
meer nog voor we er aan begonnen zijn. Met deze lijst topschijven voor tijdens het klussen/
opruimen, gaat het sowieso al een pak beter!
Door onze Cantor Marylyn 

1. Work – Rihanna: Obvious, work work work work, of wowowowowowo, het komt er op 
neer dat er werk aan de winkel is!
2. One Dance – Drake: Ideaal stofzuigmuziekje, je kan tegelijk een dansje placeren…
3. Désolé – Sexion D’Assaut: Spijtig! Ik moet mijn kamer opruimen, maar dat neemt niet weg 
dat je tegelijk met deze topschijf kan meezingen!
4. Bubble Butt – Major Lazer: Ideaal voor als je gebukt staat om de onderkant van de kast te 
stofzuigen. Dan kan je toch van de gelegenheid gebruik maken om te leren twerken? 
5. Sail – Awolnation: Kon ik maar wegzeilen van dit stort… Blame it on my ADD, baby! 
6. Say My Name – Calvin Harris: Laten we het maar gewoon toegeven, niemand kan zonder 
problemen aan de hoogste noten van ‘Say My Name’. Ideaal dus voor tijdens het stofzuigen, er 
is toch niemand die je hoort! 
7. Weapon of Choice – Fatboy Slim: Perfect ritme voor het afwassen of het afstoffen: you can 
blow at this, you can blow at that! 
8. We Are Young – Fun ft. Janelle Monae: Na het kuisen is het avond en tonight we are 
young! Brullen maar! 
9. I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston: De titel zegt het zelf: dansen is ple-
zant, dansen met iemand anders nog meer en het is aangenamer dansen als je niet telkens blijft 
haperen in een kledingstuk, hup, hup! 
10. Free – Emilie Sande: YAAAAS, gedaan met opruimen, you’re free to go now! 

Het begon allemaal op een rustige dinsdagavond. 
Terwijl wij de schachtenpap zorgvuldig 
samenstelden, die echt een ‘feestmaal’ was voor de 
schachten, maakten de schachten zich klaar voor een 
beproeving: de Mediadoop. 

Uiteraard moesten wij onze schachten eerst 
opwarmen met een lekkere drill die uit een paar 
‘mestkevers’ en ‘Magikarps’ bestond. Het Media 
praesidium kwam gewapend tot aan de tanden met 
look, hondenkoekjes en andere lekkernijen aan op 
het Theaterplein. Het feest kon beginnen. 
Eenmaal de schachten het warm hadden, was het tijd 
om ze echt op de proef te stellen. We verhuisden naar 
het Stadspark en maakten ons klaar voor het echt 
leuke gedeelte: de schachtenpap en lookshampoo. 
Een prachtig moment waarbij elke blik verstrakte 
bij het ruiken van de shampoo, die toch een goede 3 
maand getrokken had. 
Dezelfde reactie kregen we bij de schachtenpap. 
Gewoon goud waard!

Zoals iedereen verwacht had , trok hun kennis op 
niet veel, het zijn niet voor niets ‘stoeme schachten’. 
De koperdoop en lasagne waren de laatste 
beproevingen die ze die dag moesten ondergaan. Er 
waren schachten die twijfelden, er waren schachten 
die wilden opgeven en er waren schachten die toch 
wouden doorzetten. Nu kunnen we met trots zeggen 
dat alle schachten hun lintje hebben ontvangen en 
dat er een prachtig jaar voor de deur staat met een 
prachtige groep geweldige schachten!

OH DIE LEUKE DOOP TOCH! Door schachtenmeester Raf



Praesidiumactiviteit numéro uno 
Door onze Ere-Meter Lieve

Op een frisse dinsdagavond in oktober kwamen 
ze samen, onwetend en met knikkende knietjes. 
Enkele van hen waren zwaar beladen met 
badeendjes, stukken touw, dozen papier, 
pennen en een schaar. Klaar voor de strijd. 
Gepakt en gezakt vertrokken ze op tocht. 
Coördinaten navigeerden hen van 
verontwaardiging langs ongeloof en van 
onwetendheid naar samenwerking. De team-
geest toverde zowaar enkele flessen jenever 
tevoorschijn! Ze twerkten de ziel uit hun lijf. En 
Media zou Media niet zijn als er niet één, maar 
twee Twerkkoninginnen ten tonele kwamen. 

Geïnspireerd door hun enthousiasme (en een 
paar jenevertjes) werden vragen beantwoord, 
fotoverhalen gemaakt en de vriendschapsband 
weer aangetrokken tot maatje 32. Een ‘potteke’ 
bepaalde de regels van het laatste spel. 
Media is ABNORMAAL, dat weten we allemaal! 

Groeten van de Ramenlikker, zatte René, 
Duvel, stengelen, de grasspriet, de familie en 
vele anderen. Maar wat nu met dat loopfietsje? 
To be continued!

SCHOL!
Door Commilito Céline 
Aan iedereen die erbij was: proficiat! Aan ieder-
een die er niet bij was: SHAME ON YOU!
Vrijdag 4 november was het eindelijk tijd voor 
de eerste cultuuractiviteit van Media, en het 
was niet zomaar een cultuuractiviteit! Nee, het 
was een bezoek aan de brouwerij van De Ko-
ninck. De thuishaven van het wereldberoemde 
en heerlijke ‘Bolleke’. 

Het eerste deel bestond uit een ware reis door 
de tijd waar we niet alleen de brouwerij zagen 
ontwikkelen door de jaren heen maar waar we 
ook de evolutie van onze geliefde Koekenstad 
mochten bewonderen. Nadien gingen we een 
kijkje nemen naar het productieproces van het 
bier, waar we zelfs van het wort konden proe-
ven! 
Klein detail: puur is het niet zo lekker... Ray 
Cooks en Jean zien kibbelen, de bazen van de 
brouwerij een praatje zien maken.

Maar ook een dolle rit door de stad in een busje 
van De Koninck, met bewegende zetel! 
Originele concepten en hele mooie kamers vind 
je hier zeker en vast!

Als afsluiter hadden we een proeverij. Ja ja, 
wees maar jaloers, wij hebben het net 
gelanceerde ‘Bier van A’ gedronken maar ook 
een Bolleke en een Triple d’Anvers. Mmmmm. 
En dat het allemaal potverdekke lekker was! 
Geen twijfel mogelijk, onze Cultuur is er ne 
goeie!



Memia by Laurenz 

CHLOE: VOOR MIJN SHIFT:
“Je bent toch nuchter he? Je 
mag geen shift doen als je 
zat bent”
ME:

Lach mee met de beste memes van onze king 
of memes Laurenz



Amber, ons nieuw sportbeest 
Begin oktober moesten we op zoek naar een nieuwe Sport. Na veel wikken en wegen en 
een pittige vergadering waren we het erover eens dat Amber gemotiveerd (lees: hyper-
actief) genoeg is om deze functie te kunnen invullen. Leer ons nieuwste praesidiumlid 
kennen door deze 3 korte vraagjes!

Hey Amber,  vertel eens, hoe wil je ons 
dit jaar doen zweten? 
Door iedereen aan te sporen om mee te 
doen met de ASL competitie (het is echt 
leuk om mee te doen als een groep) en 
leuke en uitdagende sportactiviteiten te 
organiseren. Motivatie en enthousiasme 
zijn de twee kernbegrippen hierbij.

Is je leven sterk veranderd nu je in het 
praesidium zit? 

Mijn leven is natuurlijk wel een beetje veran-
derd, ik heb meer energie en ben ook een betere 
planner geworden. Ik ben heel gelukkig dat ik 
als Sport ben gekozen. Mijn dagen zijn goed 
gevuld nu, beter een druk leven dan geen leven!

En tot slotte: wat is dé sport die je 
iedereen zou aanraden echt te gaan 
doen? 
DANSEN! Maar dan echt dansen, overal! 
Niet alleen op feestjes maar in de keu-
ken, in de slaapkamer, op uw bureau... 
Je wordt daar zo blij van en iedereen kan 
het, beste sport die er is!

Saturday Night Fever op de 
schaatsbaan!
Door Scriptor Pauline 

Vrijdag 11 november trokken we met een hele 
hoop Medianen naar schaatsbaan Antartica in 
Wilrijk om onze beentjes op te warmen voor 
het komende schaatsseizoen. En of ze gemerkt 
hadden dat we er waren! Een levende 
slinger van een groep van 20 man kan je 
gewoon onmogelijk missen! Daarnaast wilden 
onze Cultuur Laurenz en onze Sport Amber 
zoals de echte professionals toeren uitsteken 
op de ramp, met de hilarische gevolgen van-
dien! Erna in de cafetaria opwarmen met ne 
warme choco en de winterse avond was ge-
slaagd! Top-sportacitiviteit!

De Rode Duivels zijn niets 
tegen onze ploeg!
Door Scriptor Pauline 

Toegegeven, we hebben tot hier toe niet echt alle 
wedstrijden gewonnen, maar onze mannen doen dat 
toch goed! Met een overwinning tijdens onze eerste 
match en sterk teruggevochten op de andere matchen 
mogen ze er zeker zijn! 
Onze ploeg bestaat uit: Jordi Van Geert, Laurens Boel, 
Laurenz Mignolet, Laurens Verbiest, Maori Korstjens
en onze keeper Sacha Hendrickx!
Natuurlijk mag iedereen die zin heeft om mee te spelen 
altijd meedoen!
Aangemoedigd door het cheerleaderteam en coach 
Amber



De super-spannende spelletjespagina! 

Lachen, gieren, brullen met...
Meter LINDE!
1) Een vis komt bij de dokter, 
zegt hij, ik zie het al, uit de 
kom!
2) Waarom lijken 
Marokkanen op kerstlampjes? 
Ze klitten allemaal samen en 
de helft werkt niet!

WIST JE DAT? 
Clownvissen  hun leven beginnen als een 
mannetje en tijdens hun leven veranderen 
ze in een vrouwtje. Als een vrouwtje sterft 
verandert het zwakste mannetje in een 
vrouwtje. Dan kijk je ook wel anders naar 
Nemo...



Ontdek wat Media voor jou in petto heeft!
28 november: Jeneverklaasje 
@De Schacht! Winter is coming en we 
hebben iets nodig om ons warm te 
houden... Jenever, duuuuh

1 december: sporrrrrten! Wil je mensen neerschieten maar niet 
in de gevangenis belanden? Kom dan mee lasershooten met 
ons!

5 december: paaaaaaaaaaaarty! Het is weer 
tijd voor onze jaarlijkse Rood Wit Rood TD 
samen met Kinesia, Nucleo, Primus 
Scaldiae en Vada!

6 december: Inzamelklaasje @ AP cam-
pus Meistraat. Laat je goed hart zien 
en breng je oude kleren binnen! In ruil 
krijg je een warme chocomelk én steun 
je VZW Mensenzorg en Music For Life. 
Heerlijke chocomel en 
glühwein is verkrijgbaar bij ons :)

12-14 december: Santa Claus is coming 
to town! Kom gezellig Kerst vieren in de 
Schacht op onze kerstmarkt en pik 
maandag 12 december ons kerstfeestje 
mee!


