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Het schooljaar zit er bijna op! Maar 
niet zonder een nieuwe Megazine!

Dit was Media ‘16-’17

!!! PRIJSVRAAG  !!!
Wie volgende vraag kan beantwoorden en 

doorsturen naar het e-mailadres
 Scriptor@media-antwerpen.be, krijgt van 

mij (Pauline) een Dino-koek xx

Wat is de volledige naam van de oudste 
zoon van Hary Potter? 

Schiftingsvraag: hoe vaak heeft Scriptor 
Pauline het laatse boek van Harry Potter 

gelezen? 

PS. dealine is dinsdag 16/05, 12u. 

Weet je nog toen?...
De leukste foto’s van 2016-2017

... Maori tijdens de kiesweek high 
werd door Pasta? Beetje moe, Maori? 

... Len zich swag 
voelde in zijn geliefd 
drakendekentje
Om het daarna in Malle 
te vergeten 

... Pauline in volle paniek van 
een springkasteel sprong op 
Studay

... Lucas zijn 
zware leven 
even niet meer 
zag zitten, 
nochtans juist 
ontgroend!

... Janne met 
vurig 
enthousiasme 
en psycho 
oogjes 
Bicky Burgers 
verkocht op 
school

Te vinden in deze 
editie: 

Alles over de 
nieuwe Praeses Janne!

Dit was de 10-uren-
loop ‘16-’17

Ledenweekend door 
de ogen van een Lid, 
Schacht, 
Commilito en Ancien!

Praesidiumactiveit 3: 
bierfietsen!

Ai, ai, ai, die gênante 
momentjes toch, weet 
jij welke bij wie past? 

Een oprecht bedankje 
aan degene die ons 
verlaten !



De fakkel wordt doorgegeven...
Ons geliefd Media krijgt een nieuwe Praeses! Na een ongelofelijk leuke kiesweek zal Janne 
Aerts Chloë De Weerdt opvolgen als hoofd van onze club. Dit konden we natuurlijk niet 
laten liggen: een kort afscheidswoordje van Chloë en sappige weetjes over Janne!

Na een jaar feestjes te organiseren, geef ik met pijn 
in het hart mijn functie als feestleidster door. Ik heb 
ongelofelijk veel geleerd uit het afgelopen jaar en zal 
dit schooljaar met nog een paar knallende feestjes 
afsluiten! 

Ik geef de functie feest met vertrouwen door aan 
mijn opvolger die er ongetwijfeld een feestelijk jaar 
van zal maken. Dit betekent niet dat dit mijn laatste 
jaar in het praesidium van Media is, integendeel. 
Met trots mag ik zeggen dat ik na een spetterende 
kiesweek ben verkozen tot praeses 2017-2018. Om 
dit officieel te maken houden we op 27 juni een 
overdrachtscantus waarin het nieuwe praesidium 
zijn linten krijgt. Hou de datum dus zeker vrij, want 
het zal stevig worden! 

Ik heb enorm veel zin in het nieuwe jaar en samen 
met mijn team gaan we er een knallend schooljaar 
van maken met vernieuwende en supertoffe 
activiteiten! Je zal zeker nog van ons horen! 

Praeses dixit 

Het academiejaar loopt stilaan op z’n einde en 
de examens staan weer voor de deur. Dit wil 
jammer genoeg zeggen dat het jaar vol leuke 
Media-activiteiten er bijna opzit. Maar dit 
betekent ook dat er een nieuwe garde Media-
commilitones is bijgekomen én een nieuwe 
Praeses is verkozen, waarvoor proficiat! Na 
twee jaar aan het hoofd van deze geweldige 
club te hebben gestaan, doet het pijn in mijn 
hartje om Media door te geven aan iemand an-
ders. Als Praeses heb ik, letterlijk, bloed, zweet 
en tranen in Media gestoken en het is vreemd 
om dat  achter me te laten. 
Toch heb ik een geweldige opvolgster en ik 
weet dat ze het geweldig zal doen volgend jaar. 
Ik sta 100% achter Janne. Ze is niet alleen super 
tof en kei knap, ze is ook heel gemotiveerd en 
heeft het beste voor met Media. 

Schrijf 27 juni al maar in het groot in je agenda 
voor de overdrachtscantus van Media. 
Hierop zal Media officieel worden over-
gedragen aan Janne Aerts.
Als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om mijn praesidium van dit jaar heel 
hard te bedanken voor het plezante jaar. Ik heb 
ten volste genoten van mijn laatste jaar als 
Praeses! 
Twijfel niet om volgend jaar lid te worden en 
te genieten van leuke activiteiten en promoties 
doorheen het jaar! Surf naar onze website www.
media-antwerpen.be, word lid van de groep 
‘Media Antwerpen’ of like onze pagina 
‘Studenten-vereniging Media’ op Facebook of 
volg ons op Twitter via ‘Media_Antwerpen’. 

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
Chloë De Weerdt

 JANNE: ONZE NIEUWE PRAESES  7 dingen die je nog niet over onze pré-
senior wist!

• Ongelofelijk catdicted • Knuffelpersoon • Mijn 
natuurlijke haarkleur is donkerblond • Ik heb 
14 jaar lang gedanst. 2 jaar geleden ben ik met 
spijt in het hart moeten stoppen van de dokter 
door mijn zwakke knieën. • Pastalover • Aan het 
wachten op een huwelijksaanzoek van 
Harley Streten (aka Flume) • Met een Rougeke in 
de hand, kom ik door heel het land!



Media goes 10-urenloop!
Hoe flikt onze Sport Amber het toch altijd? Bij elke sportactiviteit krijgt ze ons gemoti-
veerd om mee te doen! ( de bonnetjes voor een consumptie na elk rondje te hebben gelopen 
had misschien ook wel invloed ;) ) Dit was Media op de 10-urenloop!

Woensdag 3 mei was het weer zover! Een dag 
waarop een aantal clubs het tegen elkaar op-
namen in een heuse 10 uren loop. Van 12uur 
tot 22uur gaf iedereen het beste van zichzelf 
op ons parcours. Rond de middag begint 
het volk echt toe te stromen. Iedereen heeft 
gedaan met de lessen of skipt ze gewoon. 
Zelfs het zonnetje komt haar hoofd buiten 
steken hiep hiep hoera! Overal waar je kijkt 
dansende studenten met een pintje die met 
elkaar lachen en zwanzen, maar ook een paar 
verdwaalde oudjes op ons loopparcours die 
zonder schaamte met de fiets tussen de lopers 
rijden ... ach ja hoe zotter hoe beter. 

De vele themarondes zoals de Mexican run 
met sombrero en mexican wall waar we 
Donald trump moesten overwinnen maak-
ten het gewoon af. Samen met de andere AP 
clubs deed media dit jaar mee en dat was een 
succes! We werden 6de wat toch wel een 
serieuze prestatie is als je weet dat we het 
tegen een aantal sportieve studenten-
verenigingen opnamen. Alcohol mocht 
natuurlijk niet ontbreken en deze vloeide dan 
ook 
rijkelijk wat het allemaal ook vlotjes liet 
verLOPEN (Hehe). 
Kortom, wat een geslaagde editie! We kijken 
al uit naar die van volgend jaar!

Door Sport Amber



Ledenweekend 2016-2017
Hoezee! hoera! Waar we allemaal naar uitgekeken hebben: het ledenweekend! Goed weer, 
lekker gezellig bij de vrienden pintje drinken en belangrijker nog: die lieve schachtjes 
ontgroenen. Een blik vanuit het oogpunt van een Ancien, een Lid, een Schacht en een 
Commilito 

Maxime, Lid:
Ik heb helemaal geen spijt dat ik ben meegegaan 
op ledenweekend en heb me erg geamuseerd. 
Vrijdagavond werd meteen goed ingezet met 
heerlijke pasta bolognese en achteraf drank
spelletjes. Op zaterdag werden de schachten 
ontgroend, die nu volwaardige commilitones 
zijn. Dat werd opgevolgd met een namiddag 
buiten spelletjes spelen en genieten van het 
zonnetje. Na de gezellige cantus rond het kamp-
vuur, nog een nachtje drinken (en een beetje 
slapen) was het op zondag alweer tijd om op 
te ruimen en afscheid te nemen. Maar het was 
zeker een topweekend, en volgend jaar hoop ik 
er opnieuw bij te zijn!

 Jérémy, Commilito:
 Na vorig jaar was ook dit ledenweekend weer een
knaller van formaat! Na een kleine siesta zater-
dagmiddag voor onze vroege vogels vlogen we er 
s’avonds weer helemaal in. We kwamen terecht 
in een kampvuur/wisselcantus waarin ik onder 
andere 2 keer weer even in de rol van domme 
schacht mocht kruipen, pure nostalgie. Bedankt 
aan iedereen om er zo’n topper van te maken en 
hopelijk tot volgend jaar!

Zaterdag, 5h00.
K3 knalt door de radio terwijl ik langzaam het paadje 
in rij omdat ik gevolgd word door een combi.
De combi draait niet mee. Oef!
Ik parkeer de auto onder een boom, iemand opent de 
deur.
Het gebrul in de verte klinkt als een symfonie.
We zijn er.
Anciens aanwezig.
Die ontgroening kan echt beginnen nu!
Allemaal op een rij, met de vermoeidheid getekend 
onder hun ogen, diep ongelukkig.
De vraag ‘waarom?’ te lezen op hun irissen.
De meesters doen hun best om alle schachten de beste 
ochtendgymnastiek van hun leven te geven.
Die groene stinkende schachten (tanden poetsen is een 
basisrecht) doen hun best om het tempo bij te houden, 
maar moeten na 2 uur opgeven.

Ik ga jullie niet vervelen met de details.  Uiteindelijk is 
iedereen, die aanwezig was, ontgroend!
Nu kon het ledenweekend pas echt beginnen!
Man, wat een feest!
Zon op onze smoel, een KUBB-spel, heel de namiddag 
lang terrassen. De heerlijkheid was te vinden in West-
malle! (De trappisten ook ^^)
Na het avondmaal werkte het geknisper van het kamp-
vuur als de rattenvanger van Hamelen en werd het Io 
Vivat ingezet.
Wisselcantus rond het kampvuur.  Wat wil een student 
nog meer?!
Gezelligheid, warmte en de Media-familie.
Ja, jullie vierkantjes hebben spijt nu... jammer!!!
Maar, volgend jaar sowieso nog een kans, niet waar 
Janne? ;)

Lieve, Ancien:



Ledenweekend 2016-2017

De laatste praesidiumactiviteit van het jaar moest 
een knaller worden, Lieve en ik haalden ons 
ideeënboekje boven en keken wat de beste af-
sluiter van het jaar zou zijn. Die keuze was snel 
gemaakt, we wilden hen even laten ontspannen 
na een jaar hard werken. Het werd een bierfiets!

Op 10 april was het dan zover, we spraken met 
het praesidium af aan het theaterplein en daar 
stond hij dan, onze bierfiets :D 
Vol goede moed en met veel lawaai kropen we op 
de fiets en startte we onze tocht door Antwerpen. 
De pintjes stonden al snel klaar voor ieders neus 
en de muziek klonk hard, tot er aan dat laatste 

abrupt een einde kwam :( Maar niet getreurd, 
Media zou Media niet zijn, als we niet zelf onze 
ambiance konden maken en zelf klassiekers be-
gonnen zingen. Na ongeveer een uur lang de lon-
gen uit ons lijf te trappen, kregen sommigen het 
moeilijk. De pipi kwam naar boven, de vermoeid-
heid sloeg toe, maar de sfeer bleef er inzitten. Aan 
elk kruispunt moedigde we elkaar aan om zo snel 
mogelijk over te steken, we zwaaiden naar 
chauffeurs, trokken selfies met voorbijgangers, 
kortom, het was een zeer geslaagde activiteit! :) 

Praesidiumactiviteit 3: bierfiets!
door commilito Lien

Het was gewoon niet mogelijk slechts een aantal foto’s te kiezen om bij de ervaringen te 
plaatsen. Dus zie hier: Meer! Meer! Meeeeeer!



Het poëtisch talent van oud-schacht Lucas!

(oh susanna)

I came from Antwerp city with my lintje en my codex
I’m going to the ontgroening and I was standing there perplex

The next morning they woke us up at a quarter after five
I dressed myself and thought ‘how the fuck will I survive’

Wtf! is this? 
I don’t want that zout! 

All that nasty beer and that zout in my mouth

After a drill van een uur , kreeg ik al het zuur
schachtjes all together, we go trough het vuur

We solved a lot of opdrachtjes en toen waren we klaar 
Our lintje on the other shoulder, wat een mooi gebaar

Wtf! is this? 
I don’t want that zout! 

All that nasty beer and that zout in my mouth

I’ve been a stom schachtje for only a year
And I spend all my money on porren and beer

And now I’m in Malle with Media hardcore
And I never will be a stom schachtje no more

And it’s no, nay, never (PINTJE MET ZOUT)
No, nay, never no more 

Will I Will I drink a vies pintje
No, never no more

We woke up at a quarter past five
The first thing I thought was ‘oh god fuck my life’

I asked them for mercy, they answered me nay
Such schachtjes as yours I could have any day

And it’s no, nay, never (PINTJE MET ZOUT)
No, nay, never no more 
Will I drink a vies pintje

No, never no more

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat kersvers Commilio van Media Lucas uit naam van 
de schachten een kort verslagje schreef over het ledenweekend + ontgroening. Hij had echter 
de instructies niet zo goed begrepen ( nog steeds een domme schacht??) en schreef een tekst-
je dat iets te lang was. Ik vond dit echter te leuk gemaakt om zomaar in het archief te steken 
dat ik besloot er een pagina aan te wijden. Prachig gedaan! Scriptor Pauline



De super-spannende spelletjespagina! 
Auwtchhhhhhh, onze Praesidiumleden durven nog al eens een gênante momenten 
meemaken, maar kan jij linken wie wat heeft uitgestoken? 

Naar school wandelen en veel 
blikken krijgen, om na een dikke 
km te ontdekken dat uw rok aan 
de achterkant in uw onderbroek 
steekt

Een ei (met schil) in 
een pan 

bakken, that’s me.

Wakker worden naast iemand en 
denken, amai, gij bent knap maar 

geen idee hebben wie hij is. Dan maar 
zijn gsm nemen om via zijn FB-profiel 

te ontdekken hoe hij heet.

Daar lagen we, op bed, naast elkaar, beetje 
stout aant doen. Ik dacht komaan amber verras 

hem eens, doet is iets sexy. Dus ik kom recht 
ga op hem zitten en probeer Megan fox na te 
doen terwijl ik iets geil in zijn oor fluister en 

dan los me mijn hoofd tegen de steunbalk knal 
als ik rechtkom 

Resultaat hij slappe lach, ik koppijn en geen 
seks

Iedereen kent hem wel: 
denken dat je iemand 

kent, enthousiast zijn/haar 
naam roepen en dan... 
toch niet die persoon 

zeker...

1. Chloë - Praeses
2. Machteld - Ere-Praeses
3. Linde - Meter
4. Amber - Sport
5. Pauline - Scriptor

WIST JE DAT??

De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 
kilometer is?

Bloedvaten verdelen het bloed vanuit ons hart 
over het hele lichaam. De totale lengte van al deze 
bloedvaten is dus 100.000 kilometer. Dat is 2.5 
keer zo lang als de omtrek van de aarde.

LACHEN, GIEREN, BRULLEN MET
Scriptor Pauline 

Een man vraagt aan zijn vrouw: 
“Schat, wat zou jij doen als we de 
Lotto wonnen?” De vrouw ant-
woordde “Ik zou de helft aanpak-
ken en van je scheiden.””Das goed” 
antwoordde de man,”We hebben 24 
euro gewonnen, hier is 12 euro en 
daar is de deur!”



Nog een extra bedankje 

Niet enkel onze Praeses Chloë zal ons niet meer vergezellen volgend jaar, we moeten ook 
afscheid nemen van andere toppers uit ons praesidium. Uiteraard zien we hen zeer graag 
volgend jaar nog verschijnen op onze activiteiten!

Door Scriptor Pauline 

Aan Hanne, Promo:
Dankje voor het verzorgen 
van alle prachtige banners 
en vooral: dankje voor je 
prachtige verhalen over 

lesbische seks

Aan Evelyn, Quaestor en 
Vice-Praeses: Dankje om 

Media niet bankroet te laten 
gaan en vooral: dankje om 

onze rationele, logische 
maar vooral super lieve 

mama te zijn

Aan Laura, Vice-Praeses 
en buitenlandertje: Dankje 
om  de eerste 6 maanden 

alles van jezelf te geven en 
vooral: dankje om de laatste 
6 maanden ons zoveel zatte 

berichten te sturen én je 
mening over de club te 

blijven delen  

Aan Raf, Schachten-
meester: Dankje om geen 

kutschachten te maken maar 
stuk voor stuk topmensen en 

vooral: dankje om keer op 
keer ons te begroeten met de 

grootste glimlach ooit!

Aan Jeffrey Schachten-
temmer en Ab-Actis: Dank-
je  om de vergaderingen zo 
goed te verslagen en toch 
heel sneaky een mopje te 

verstoppen en vooral: dankje 
om eens goed te durven zeg-
gen waar het op staat en toch 

een vriend te blijven 

Aan Freya, Zedenmeester-
es: Dankje om iedereen aan 
de riem te houden tijdens 

cantussen en vooral: dankje 
om altijd een luisterend oor 
te bieden en diegene die het 

nodig hadden 

Aan Chloë: Praeses: Dankje om 
ons dit jaar zo goed te begeleiden 

maar vooral: dankje voor de zalige 
(zatte avonden) waarop niemand 

de glimlach van zijn of haar 
gezicht kon krijgen 

Afscheid van een prachtige functie
 

Ik heb de eer gehad de functie Scriptor een 
jaar te mogen uitvoeren. Ik heb telkens 
mijn uiterste best gedaan om een leuk 
magazine te maken. Maar nu is het tijd 
voor iets nieuws, een echte uitdaging. 

Ik wil iedereen bedanken voor een 
prachtig jaar en wens mijn opvolger alle 
succes die men zich kan inbeelden toe. 

xxx
Pauline

Scriptor ‘16-’17


