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Media in Wonderland!

Te vinden in
deze editie:

Woensdag 22/02/2017 was het zover: Media’s Mad Hatter Beer
Party Cantus. Alice, The Queen Of Hearts, Tweedledee (of Tweedledum??), The Mad Hatter, The White Rabbit enzovoort mochten niet
ontbreken! Nippend van theetasjes gevuld met magisch bier met de
pink in de lucht, fancy biscuits (lees: nik-nakjes in plastic bierbekers) en, zoals onze Sport Amber ze noemt: “dontellekes”, kanten
onderleggers. Het was een kleinschalige, maar voornamelijk gezellige cantus die zo in het sprookjesboek van Alice in Wonderland
terecht kon! Next cantus? Spring Break Cantus! Allen daarheen!

Exclusief: Onze
reporter in Finland!

Door Scriptor Pauline

Wat als Harry
Potter je leven is?
Arme stakkers
onder ons, vrees
niet! Lees hier hoe
je goedkoop op reis
kan!
Een blik op de toekomst: Meter Linde
over afstuderen

Media zkt. basketballers

Bons jij wel eens graag met een balletje of zoek je gewoon naar een
reden om met je lui gat uit de zetel te komen en te sporten met een
toffe bende? Dan hebben wij dé oplossing voor jou! Media slaat
samen met Bovis Grafica de handen in elkaar om een paar andere
basketbalploegjes dik in te maken. Ben je geïnteresseerd om mee te
doen? Contacteer dan zeker onze Sport Amber Adam! (Ps. Deelnemers worden achteraf getrakteerd op een drankje in de Schacht ;))

Horoscoop: Wat
staat er over jou te
lezen in de
sterren?
Lachen, gieren,brullen
met:
Feestleidster Janne!
Een man komt in een
boekenwinkel binnen en
vraagt waar hij het boek
“DE MAN IS DE BAAS
IN HUIS “ kan vinden.
De verkoopster denkt
even na en zegt dan :
“Sprookjesboeken, dat
is op de 2e verdieping
meneer !!”

Van onze reporter Laura in Finland!
Moika!
Momenteel ben ik in het prachtige Finland op Erasmus. De komende drie maanden zit ik
nog hier in Turku, een van de grootste steden in Finland. Ik zit vlak aan de zee dus
wanneer het warmer wordt, kan ik gaan zwemmen (yay!). Hoewel zwemmen nu ook al
een optie is, maar dan enkel tijdens een saunabezoek. Voor de rest is alles hier super! Heel
mooie omgeving en goeie feestjes! Ook de ferrytripjes naar onder andere Tallinn en Stockholm zijn redelijk goedkoop, wat dus heel gemakkelijk is. Mijn volgende tripje wordt een
week naar Lapland. Ja je hoort het goed, ik ga de Kerstman bezoeken, een sleetocht maken
met husky’s en (hopelijk) het noorderlicht zien.
Maar ik heb natuurlijk ook wel schoolwerk, veel papers schrijven en individuele
opdrachten maken. Gelukkig heb ik wel weinig echte lessen, waardoor ik veel tijd heb om
leuke reisjes te maken. :D

Dé hype van de afgelopen maanden: Tournée Minérale. Onze Feest Janne
doet eraan mee!
Een hele maand geen alcohol drinken?! Voor
de studenten onder ons klinkt dit als een
echte nachtmerrie! Ik probeerde het zelf.
Wat ik voornamelijk opmerkte deze maand,
was dat ik het echt niet mistte. Voor mij
leverde het alleen maar voordelen op.
Ten eerste bevat alcohol veel lege
calorieën, calorieën die je binnen krijgt maar
waar je geen vol gevoel van krijgt. Zo wordt
een pint ook wel een glazen boterham genoemd, omdat 1 pint evenveel calorieën
bevat als een boterham, wat ongeveer 100 calorieën zijn. Als je er dan al niet bij beweegt,
kan je wel eens snel bijkomen. Zo krijgen
mannen ook wel eens het ‘bierbuikje’. Dit
was voor mij de grootste motivatie om mee te
doen aan Tournée Minérale.
Ten tweede kost alcohol ook wel wat geld.
Vooral als je al wat gedronken hebt, besef je
ook niet meer wat je allemaal uitgeeft.

Verder doe je ook makkelijk dingen waar je
geen weet van hebt. Dat kan gênante situaties
opleveren!
En dan heb ik het nog niet gehad over de
ongelofelijke kater de dag nadien, waardoor
je snel in je bed blijft liggen en niet naar de les
gaat. Je voelt je dan ook erg onproductief en
moe.
Ten slotte, en ook het allerbelangrijkste, is
minderen in alcohol ook veel gezonder voor
je lichaam!
Over het algemeen heb ik me deze maand
zeer fit gevoeld! Ik had veel meer tijd en fut!
Oke, ik kan nu niet ontkennen dat het soms
fijn is om alles even te vergeten en geen
zorgen te hebben. Contacten leggen gaat ook
makkelijker met wat alcohol in je bloed.
Mijn tip: laat je niet te vaak gaan. Af en toe
een paar pintjes en glaasjes wijn kunnen
zeker, maar overdrijf niet en denk aan je
lichaam en je portemonnee!

Als je passie je leven wordt: Harry Potter editie
Door por Lies Verhaegen

Mijn passie is Harry potter. Ik zou willen
zeggen dat ik al van kleins af aan fan was,
maar was maar dat is spijtig genoeg niet
het geval. Mijn verhaal begint heel anders.
Vroeger was ik ongelofelijk bang van alles
en zag ik Harry Potter als iets waarvan ik
nachten niet zou kunnen slapen. Ik herinner me nog dat iemand een presentatie gaf
over Harry Potter. Tijdens deze presentatie
zei ik vastberaden tegen een vriendin dat dit
veel te eng was en dat ik het nooit zou zien.
Nog geen half jaar later was ik absoluut
verslaafd aan Harry Potter. Op een week tijd
had ik alle films gezien die op dat moment
uit waren. 2 maanden later was ik op weg
naar de 6e film en nog diezelfde avond begon ik het laatste boek te lezen. Toen hield
ik nog niet van lezen dus dat verliep nogal
stroef, maar in de loop der jaren ben ik een
echte boekenwurm geworden en de rest van
de boeken had ik dan ook in no time
gelezen.
Toen begon de echte obsessie pas : een
Halloweenfeestje helemaal in het thema van
Harry potter. Een mantel, die mijn grootmoeder voor me maakte, en een hele avond
vol magie, een avond die me eeuwig zal bijblijven. En zo was ik helemaal vertrokken:
dagelijks mijn ouders vervelen met mijn
eeuwig gezaag over Harry.
In 2012 kreeg ik mijn ouders eindelijk overtuigd om voor de eerste keer naar Londen
te gaan, de stad van de magie. Dit kon niet
zonder een Harry Potter tour doorheen
Londen met een kale gids die zichzelf het
broertje van Dobby noemde. Met een koffer
vol fanmerchandise keerden we terug naar
huis. Eenmaal terug thuis was het eerst wat
ik zei: “Mama, gaan we terug?”

En ja! 2 jaar later gingen we terug, maar
deze keer zouden we de officiële sets bezoeken. Dit werd de mooiste dag van mijn
leven : de sets ontdekken en meer leren
over de serie. Het toppunt was de maquette op het einde van de tentoonstelling. Ik
was sprakeloos en kon alleen maar lichtjes
tranend kijken. Met pijn in mijn hart moest
ik ook hier weg.
Zonder twijfel was 2016 echt het jaar van
Harry Potter. Dankzij het nieuwe toneelstuk
en de film zwem ik in de fanmerchandise.
En dankzij de expo in Brussel kon ik zelfs
Fred en George ontmoeten. In 2016 keerde
ik ook terug naar de studio’s, maar deze keer
met mijn beste vriendinnen. Het klinkt misschien cliché, maar Harry Potter heeft mijn
leven echt veranderd. Ik heb veel mensen
ontmoet die mijn passie delen en dat zorgt
voor een onmiddellijke connectie. Het heeft
me heel veel geleerd, ook over vriendschap.
Ik kan me geen wereld meer zonder Harry
Potter inbeelden, maar dat zou ik ook niet
willen.

Student hacks: wat te doen na het
afstuderen??
Door Meter Linde

Taking over the (working)world
Even voorstellen: Linde, Meter of the Media family, 22 jaar, Junior event coördinator
@ Midnightcoffee
Opgelucht, dolgelukkig, euforisch zelfs,
met mijn diploma stevig in mijn handen
geklemd. Maar dan… Wat nu??? Werken
VS studeren, het is een wereld van verschil!
In mijn geval was ik meer dan klaar om
alle taken, examens en schoolse
verplichtingen achter mij te laten en de
‘sprong in het diepe te wagen’.
BEST DECISION EVER!
Ik had het geluk om werk te vinden op
mijn stageplaats. Solliciteren heb ik dus
nog nooit echt moeten doen, maar ik heb
mezelf in mijn ogen wel keihard bewezen
tijdens mijn stageperiode, anders hadden
ze mij nooit teruggevraagd, toch?

organiseren - van teambuildings voor 10
man, personeelsfeesten van 800 man, tot
buitenlandse reizen voor 170 man – we
make it happen. Een enorm uitdagende,
boeiende job! De ene dag zit je achter je
bureau nieuwe concepten uit te werken, de
volgende dag moet je voor een week naar
Tenerife om een grote groep te begeleiden.
Creatief denken moet je naadloos kunnen
combineren met budgetten beheren en
multitasken is the key.
Naar mijn mening: neem even tijd voor
jezelf en denk na over wat je echt wil doen.
En vergeet vooral niet, wat je diploma of
achtergrond ook is, als je gedreven bent en
een doel voor ogen hebt, zal je dat lukken.
Don’t push yourself too much, sta open om
elke dag bij te leren, durf fouten te maken
en it’ll work out!

Ik mag mezelf nu Event Manager (met
visitekaartje en al!) noemen bij een
ge-wel-dig evenementenbureau, Midnightcoffee. Long story short, bedrijven willen
iets

Wist je dat?
Muizen kunnen zingen?
Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat
mannelijke muizen zingen voor vrouwelijke muizen als ze willen paren. Dit doen ze door middel
van ultrasone klanken, wat betekent dat ze voor
mensen niet te horen zijn.

De 5 goedkoopste reisjes voor de arme
studenten onder ons
Door Quaestor & Vice Evelyn

Wil je graag op reis, maar heb je niet veel geld? Kijk dan even tussen deze bestemmingen.
1. De Turkse Rivièra : Doordat veel toeristen Turkije nu proberen te mijden, kan je heel
goede deals vinden bij bijvoorbeeld Neckermann. Een weekje all-in in een superiorkamer
in Smartline Side Ally Resort ****, inclusief vluchten, kost maar €341/persoon (als je nu
boekt voor een vertrek op 22/09/2017). (Neckermann.be). Dus, de hele dag all-in cocktails
en eten op een prachtig strand, moeten we nog meer zeggen??
2. Hongarije: Toch liever een veiligere bestemming? Kijk dan eens
naar Hongarije. Een weekje halfpension in hotel Helikon *** aan
het mooie Balatonmeer kan al vanaf €300/persoon (met vertrek
op 10/06/2017). Dit is natuurlijk inclusief vluchten, maar zonder 1.
transfer van de luchthaven naar het hotel. Liever geen transfer?
Budapest zelf is ook helemaal niet duur en zeer mooi om te
bezoeken. (Neckermann.be)
3. Spanje: Spanje is ook nog steeds een geliefde en niet al te
dure bestemming. Voor €414/persoon kan je op 17 juni voor 8
dagen vertrekken naar de Costa del Sol. Deze reis is inclusief
vluchten en voor een all inclusive regime in het 3-sterrenhotel
Globales Gardenia. (Sunweb.be)

2.

3.
4. Bulgarije: Wil je graag goedkoop gaan feesten in het buitenland? Ga dan naar Sunny Beach in
Bulgarije. Vanaf €359/persoon kan je in september al 8 dagen all-in verblijven in Hotel Kuban***.
Deze reis is inclusief vluchten en transfers. (Sunweb.be) (Foto 1).

4.

5.

5. Griekenland: Je kan ook low-budget reisjes vinden naar Griekenland. Zo kan je
bijvoorbeeld 8 dagen naar Kreta gaan en all-in verblijven in Hotel Alexander House
***. Dit vanaf €399 voor een vertrek op 17/06/2017 inclusief vluchten en transfer.
(Sunweb.be) (Foto 2).

Wat staat er over jou in de sterren geschreven?
In deze totaal niet zelfverzonnen horoscoop kom je te weten wat jou te wachten staat!
RAM

(21/03-20/04)

Venus en Mars staan op 1 lijn
dus als je single bent, ga je de
liefde van je leven tegenkomen en als je een relatie
hebt zal deze spetterende seks
opleveren! Als je meedoet met
Tournéé Minérale: lot vallen,
het gaat niet lukken.
Bekende ram: Emma Watson
WEEGSCHAAL
(23/09-23/10)

VISSEN

(20/02-20/03) MAAGD

Ai, ai, grote problemen voor
de vissen onder ons: ze staan
al een tijdje droog! Hoog tijd
om een visje aan de haak te
slaan! Zorg dat je aas in orde
is!
Bekende vissen: Bruce Willis
STEENBOK
(22/12-20/01)

(24/08-23/09)

De maagdjes zijn ironisch
gezien toch het stoutst van
iedereen geweest: vrouwen,
hou die benen nu eens dicht en
mannen, zo indrukwekkend
is dat ding daar beneden ook
weer niet. Hou het in de broek,
wil je?
Bekende maagd: Béyoncé
SCHORPIOEN
(24/10-22/11)

De weegschaal staat voor een De Steenbok heeft het de
moeilijke keuze: meegaan naar afgelopen maanden wat bont
het 4de feestje van de week en gemaakt en heeft nogal wat
met een kater in de les zitten gasten in zijn/haar bed gehad.
Misschien toch even langs de
of toch maar op tijd in het
SOA-kliniek passeren, lieve
bedje en alle wilde verhalen
Steenbok?
achteraf moeten horen?
Bekende weegschaal: Vladimir
Bekende steenbok: Jim Carrey
Poetin

De Schorpioen zit precies niet
zo goed in zijn of haar vel! Ze
snauwt iedereen af en doet
gemeen! Vrouwen, zitten jullie
met de maandstonden? Herpak je voor je kostbare vriendschappen kwijtraakt!
Bekende schorpioen Ryan
Gosling

KREEFT
(22/06-22/07)

STIER
(21/04-20/05)

TWEELINGEN
(21/05-21/06)

Je hebt het vaak zó druk met
je projecten en school dat
de mensen van wie je houdt
er een beetje bij inschieten.
Schoolboeken wegleggen dus!
Bekende kreeft: Tom Cruise

De griep hangt in de lucht, ook
voor jou, Stier! Niet denken
dat je sterk genoeg bent om
geen dikke sjaal aan te doen!
Kies eens voor warmte boven
mode.
Bekende stier: Adele

Doe eens gewoon goe zot,
Tweelingen. Denk niet na over
de gevolgen maar doe het
gewoon! Met andere woorden:
#YOLO
Bekende tweelingen: Angelina
Jolie

LEEUW
(23/07-22/08)

BOOGSCHUTTER
(23/11-21/12)

WATERMAN
(21/01-19/02)

Rrrraaawtchhh, de Leeuw laat
zich door niemand tegenhouden en heeft mooie kansen
op zijn pad! Word echter niet
overmoedig, lieve Leeuw!
Bekende leeuw: Kim
Kardashian

Richt je pijlen eens op iemand
anders dan je gewoonlijke
vriendengroep, Boogschutter,
wie weet maak je een heleboel
nieuwe vrienden!
Bekende boogschutter:
Miley Cyrus

Je zal toch moeten leren wat
water bij de wijn te doen hoor,
Waterman. Je eigen standpunt
is niet altijd de enige juiste!
Bekende waterman: Shakira

De super-spannende spelletjespagina!
Wij, Medianen, durven wel eens gewaagde en hilarische uitspraken doen die uiteraard tegen ons
gebruikt zullen worden! Kan jij raden wie wat zei?

“We moeten riemen met
de roeien die we hebben”
A. Lies (Por)
B. Linde (Meter)
C. Laurenz (Cultuur)

“Croqueskes, das gelijk
seks, da kan nie slecht
zijn”
A. Amber (Sport)
B. Janne (Feest)
C. Lennart (Ancien)

“Amai, gij staat daar sexy,
precies alsof gij een
tampon in gaat steken“
A. Ivan (Praegustator)
B. Pauline (Scriptor)
C. Lucas (Schacht)

“Die heeft slechte bouletten!”
A. Alexander (Schacht)
B. Jérémy (Commilito)
C. Raf (Schachtenmeester)

“Die treinconducteur
is echt wel lekker! Die
mag mijn kaartje wel
komen checken !”
A. Kelly (Por)
B. Chloë (Praeses)
C. Freya (Zedenmeesteres)

“Ik pak geen kinderen“
A. Lennart (Commilito)
B. Hanne (Promo)
C. Karen (Por)

Wij, Medianen, zijn ook ongelofelijke dierenvrienden! Link deze schattige beestjes
aan hun baasje!

Deze grote loebas veroverde
meteen het hart van Meter
Linde op ledenweekend ‘16

Dit is geen katje
om zonder handschoenen aan te
pakken, kan zijn
baasje dit wel aan??

Niets anders dan slapen
doet dit schattige beestje.
Hopelijk voor Commilito
Céline doet zijn baasje
iets anders in bed

Rawtchhh! Is deze
schoonheid een even
grote poes als haar
baasje?

Feest Janne

Schachtentemmer &
Ab-Actis Jeffrey

Praeses Chloë

Commilito Lennart

Ontdek wat Media voor jou in petto heeft!
Zien wie het beste zijn tandjes poetst en de
witste tanden heeft op onze Neon Party! 6
maart @DeSchacht! Leg die fluobandjes maar
al in de diepvries!

Geen Basketsloefkes maar Bowlsloefkes tijdens
onze bierbowling op 9 maart! Wie kan het beste
met ballen omgaan?

“Ik em ne kop gelak nen blisiejmer” is wat we
collectief gaan zeggen na onze uitstap naar
Leuven! Join us 16/3 wanneer we de
uitgaansbuurten in Leuven onveilig gaan maken!

The Battle of the Schachten begint! Wie volgen
Janne en Jérémy op als schachtenkoningin en koning?? Dit gevecht op leven en dood (mopje,
zo erg zijn we niet) gaat door op 13/3
@DeSchacht! Bring your popcorn!
Begin die hersentjes maar al te trainen want
Media’s Big Quiz Night komt eraan! Win
spetterende prijzen én toon je intelligentie op
23/3 op onze spannende quiz!
Cantusje hier, cantusje daar! Niet 1 maar 2 zalig
leuke en zangrijke cantussen van Media staan op
de planning! De Spring Break Cantus op 29/3
belooft zwoele songs en een dik feestje, in bikini
of zwembroek komen wordt sterk aangeraden!
Kan je de mama of de vrienden niet missen?
Geen nood! Breng ze gerust mee naar onze
Vrienden - en familiecantus op 21 april!

