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Het Praesidiumweekend door de ogen van Pauline Verelst: 

Juni, examens én de zomervakantie staan voor de deur. Het ene al wat leuker dan het andere maar één 
ding hebben ze gemeen: geen Media, maaaarrr niet getreurd! Midden augustus was het weer zover: prae-
sidiumweekend. Gewapend met drank (véél drank), eten (véél eten) en onze bikini/zwembroek trokken 
we naar Villa Mignolet. Vergaderen op vrijdag, wasda!? Eerst bijpraten aan het zwembad, drankspelletjes 
en dan zaterdag: rond de tafel en serieus nu. Met onze strenge maar rechtvaardige, nieuwe senior (oeps, 
Junior, sorry Janne) vliegen we 
door onze puntjes en voor we 
het weten is het weer all fun 
and games. Misschien moet ik 
maar eens nadenken over een 
functie in het praesidium ’18-
’19, want there is nooo way dat 
ik dit topweekend ooit opgeef!

Te lezen in deze editie:
  - Een eerste kennismaking met het 
nieuwe praesidium 

- 5 tips in verband met het kotleven

 - Ons nieuw stamcafé is de (Kli)max!

 - Dé 10 hotspots van commilito Karen Van 
Asbroeck

 - De geplande evenementen waar jij ook 
naartoe komt! 

- Een heropfrissing van de Heilige Drie-
vuldigheid
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Janne Aerts, Praeses

Deze jonge deerne van bijna 21 jaar 
En haar mooie zilveren haar
Gaat door het leven als janne
Doet het hart sneller slaan bij vele mannen
Met een kasteelbier rouge in de hand
Komt ze door heel het land
Praeses is haar functie dit jaar
Deze zal ze vervullen zonder veel gemaar
Op een cantus zal ze gegarandeerd meezingen uit 
volle borst
En niemand lijdt er dorst
Zij staat aan het hoofd van dit topteam
Dit jaar wordt gewoonweg 
subliem!

- Dixi, Lucas

Amber Adam, Vice-Praeses

De Amber, ook poes genoemd, behoort tot de fa-
milie der katachtigen. Ze slaapt veel, eet graag en 
wordt graag geaaid. Hierbuiten is Amber, net als 
alle andere carnivoren, ook toegerust om op prooi-
en te jagen en dan ook te verslinden. Dit doet 
ze met behulp van haar verleidingstechnieken. 

Anders dan andere katten slurpt Poes wel eens 
graag aan een beetje alcohol, meer bepaald cava. 
Wanneer ze dit doet, kan je niet verwachten dat ze 
nog op haar vier pootjes kan staan. Of ze nu ge-
dronken heeft of niet, als Casanova door de boxen 

Kelly Bogaerts, Ab-actis en P.R.

Ons Kelly stel ik graag aan jullie voor.
Ze is een sexy griet van oor tot oor.
Ab-actis en P.R. is haar functie. Ik sta al-
tijd met mijn mond vol tanden als ik haar zie. 

Onoverwinnelijk en niet op haar mondje gevallen,
ze snoert de mond van al die domme kal-
len. In een notendop, ons Kelly is geniaal.
En in de Klimax hangt ze gegarandeerd aan 
de paal. Kortom we konden het niet beter tref-
fen, alle jongens doen niks anders dan keffen. 

Lies Verhaegen , Quaestor

Nooit verLies,
Deze blonde, Kempische, bebrilde schone is een ab-
solute, waardevolle toevoeging aan dit team! Je kunt 
haar te allen tijde vinden achter haar onbetaalbare 
spontane glimlach. Ook tijdens de serieuze momen-
ten wanneer ons financieel directeur bezig is met de 
pegels, kan er altijd een babbel vanaf. Bij Lies ben 
je zeker aan het goede adres voor een kapitaal aan 
zotte avonturen, gezellige avondjes en een luisterend 
oor. Haar uitmuntende humeur ’s morgens is een ab-
solute sfeermaker vanaf de koffie tot aan het laatste 
shotje.  Maar wat als je haar fortuinlijke lach dan toch
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wordt gespeeld, staat ze al-
tijd mee te miauwen.  

Je vindt haar vaak in haar na-
tuurlijke habitat: de krabpaal 
op de toog van de Klimax.

-Dixi,  Janne 

Nog 1 ding moet ik ver-
tellen, ge moogt haar al-
tijd en elke nacht bellen.  

We love Kelly <3  
-Dixi, Amber

een keertje niet kan vinden? Niet 
getreurd! Ons Lies is even haar 
debet van tijd aan het inhalen 
bij de paardjes. Toch zal ze al-
tijd terugkomen voor het mee 
verzilveren van vele fantasti-
sche activiteiten. Just my 2 cents.

- Dixi, Hanne



Marylyn Mys, Cantor

Marylyn, onze persoonlijke Burlesque Queen. 
De titel ‘Cantor’, kreeg ze niet voor niets, 
want zingen doet ze overal, zelfs op de fiets. 
Zingen kan ze dan ook als geen ander en haar 
stem, ja die klinkt als muziek in onze oren! 
Het muzikaal talent kan dus niet op: Zang-
talent By Day en Burlesque Queen By Night! 

Maar zelfs daar houdt het talent niet op! 
Socializen doet ze non-stop! Onder haar 
motto “visibiliteit is belangrijk” komt ze 
niet onopgemerkt langs de stadswaag. 
Marylyn heeft een heel uitgebreide

Laurenz Mignolet, schachtenmeester

In elke vriendengroep zit wel “ne Lau” , maar zeker 
niet eentje zoals in Media.  De passioneelste Sams-
on & Gert- fan, de grootste Duvelliefhebber en bo-
venal ne man met backbone, balls én charisma.

Barry, Obi, Koen & Tineke en de Patrick van het 
onthaal, allemaal staan ze in rij om vrienden te wor-
den met Laurenz. Maarre, Media is nog laaaang niet 
van plan onze grootste sponsor Delhaize Mignolet 
… euh ik bedoel onze beste schachtenmeester op te 
geven (ps. Dit is een mopje, Lau, je bent de beste). 

Pauline Verelst, Schachtentemster

Hou jij ook zo van saaie, normale, sobe-
re mensen die niet tegen drank kunnen? 
Blijf dan zeker weg van deze griet!

Met al een jaar ervaring in het praesidium 
is ze weer klaar voor een jaar vol leverscha-
de, buurtpolitie mopjes en het zéér liefde-
vol temmen van onze schachten en porren.

Een calleke in één hand, een zweep in 
de andere en een glimlach op haar ge-
zicht: zo herken je haar het hele jaar door.

Lucas Geuens, zedenmeester

Onze Lucas, hoe beginnen we daar aan. Deze 
Limburger heeft een hart voor Antwerpen en 
staat vol tattoos, maar er bestaan er niet veel die 
behulpzamer zijn dan hij.  

Met een pintje in de hand, zingt hij vrolijk mee 
met de studentendeuntjes. Hij is dan ook op me-
nig cantus terug te vinden van de verschillende 
clubs in ‘t Stad. Misschien zit hier een toekomstige
functie in verscholen? 

Voor een Harry Potter-fan gaat hij door 
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vriendenkring, want  in elke stu-
dentenclub kent zij wel iemand!   

Zelf komt ze uit Gent of naar ei-
gen definitie de “VIP-parking”, 
maar ondertussen kent ze ‘t Stad 
door en door. We zijn blij met 
deze Keizerincantor in ons team!! 

- Dixi, Lies 

Alle gekheid op een stokje: 
Laurenz, da’s gewoon ne goeie 
gast. Altijd klaar voor een pra-
tje – diepzinnig of zever – en 
altijd paraat om te helpen. 
Wij in de schachtendrie-
hoek, da gaat voenken geven! 

- Dixi, Pauline

- Dixi, Laurenz het vuur, maar voor Media? 
Always.

- Dixi, Marylyn
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Aline Verstiggelen, Feestleidster

“Als ik u doe, moet ik iedereen doen zeker?”. 
Kusjes geven is niet een van Aline haar favo-
riete bezigheden, bovenstaande quote refe-
reert dus ook naar kusjes geven en niet naar... 

Sara Derudder, Scriptor & P.R.

Preus lik fièrtig en e skon keuntje. 
Deze West-Vlaamse schone proefde dit jaar 
van het hartje van Antwerpen zonder haar ge-
wortelde West-Vloamse roots los te laten.  

“Odjemulle” hoor je haar wel eens roe-
pen en dan kan je dat beter doen. Maar niet 
heus, want ’t is begot een lieveke die Sara. 

Muggengeheugen kan ze nog steeds niet zeggen,
maar voor een goeie West-Vlaamse en ab-
soluut onverstaanbare uitdrukking kan je 

Nel Berens, Cultuur

Nel, onze cultuur is misschien wel de klein-
ste van de groep, maar zoals ze zelf altijd zegt: 
‘klein maar dapper en in bed nog rapper’. 

Met haar rode haren, aparte kledingstijl en 
stralende lach zal je haar meteen herken-
nen. Ze woont in het boerendorp Schoon-
broek (Waar ligt dat? Ergens bij Turnhout.)

Aan de Karel de Grote Hogeschool stu-
deert ze Event - en Projectmanagement en 
in de Standaard Boekhandel, waar ze werkt, 

Hanne van Herwijnen, Promo

Legende zegt dat haar bloed niet rood maar oran-
je is... Dat haar lichaam niet grotendeels uit wa-
ter bestaat maar dat er ook redelijk wat Du-
vel in zit... EN dat ze kan likken als Lassie... 
Mag ik uw voorstellen, onze Promo, Hanne!
Naast onze geweldig banners, lidkaarten, posters 
en flyers te maken, MePt ze er ook op los als super 
cocktail shaker of als geweldige dienster op eve-
nementen. In haar vrije tijd staat ze soms wel eens 
achter de camera en gaat ze wel eens graag op stap.
Naast Duvel is Hanne haar grote liefde Han-
ne. DubbelHanne zie je dan ook vaak samen. 

kan je haar wel eens te-
gen het lijf lopen als je boe-
ken gaat halen voor school. 

Naast Media is ze vooral bezig 
met fotografie en houdt van rei-
zen. Een echte zotte doos is het 
en daarom dat ik haar  zo graag 
heb ! 

- Dixi, Aline

wel altijd bij haar terecht! 

Ze steekt haar hart in behoor-
lijk veel dingen (feel free to 
think of some weird as shit) 
en die warmte voel je meteen.

- Dixi, Nel

Vaak komt ze ‘s morgens naar 
school met een kater van de avond 
ervoor, nu ja dat beestje moet 
ook eens buiten komen he! Ali-
ne houdt van organiseren en is 
iemand waar je op kan rekenen!
Ik ben blij met zo’n vriendin!

- Dixi, Sara 

Tijdens feestjes zal haar luid 
enthousiasme je soms wel snel 
opvallen. Maar onthou zeker, 
dat achter deze Nederland-
se grote mond een toffe lieve 
meid schuilt die altijd klaar 
staat voor een leuk feestje of 
een gezellige babbel met koffie.

- Dixi, Jeffrey

Enkele Facebookfeiten over Aline. Aline is feestleid-
ster bij Studentenvereniging Media, vrijwilliger bij JC 
Bouckenborg, vrijwilliger bij Jeugddienst Merksem, 
danser bij Movements Merksem (ze stond deze zo-
mer te shinen op PKP!), studeert Office Management 
aan de AP Hogeschool Antwerpen en is lid gewor-
den op Facebook op november 2009. Kortom Aline is 
niet alleen een bezige bij, maar ook een feestvarken.



Maori Korstjens, Sport 

“Ellende, ellende, dat is wat het is. Alleen maar el-
lende”, aldus Maori. Gelukkig is binnen Media niet 
alles ellende. Maori Korstjens is 20 jaar en stu-
deert journalistiek aan de AP hogeschool te Ant-
werpen. Hij is heel sportief aangelegd, wat hem 
zal helpen doorheen het academiejaar om van 
alle sportactiviteiten, topactiviteiten te maken! 

Verder is hij de ‘funny guy’ binnen Media, om-
dat hij naast droge grapjes ook echt goede grapjes 
kan vertellen. Wat hem zo typeert, zijn de quotes 
die hij onbewust maakt. Deze quote mocht dus ze-
ker niet ontbreken. “We leven in het nu, niet in het

Jeffrey Rosselle, Webmaster

Is zijn naam libel? Is het gazelle? NEE, het is Jef-
frey Rosselle! De WEBMASTER van Media wow!

Hij is een mysterieuze man. Veel weet men niet 
over hem. Maar toch laat hij zich af en toe zien op 
een Media activiteit. Daar steelt hij dan de show!

Deze superheld komt je redden als je niet kan inloggen 
en hij weet alles over de Media website wow vet cool! 
Om de webmaster op te roepen heb je geen raar licht-
signaal nodig zoals bij batman. Een simpel bericht-
je via Facebook is genoeg om hem in actie te laten 
komen. Maar dat is niet alles, deze superheld heeft
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morgen, niet in het gisteren, 
maar in het nu. Mijn wijs-
heid, mijn waarheid, maar 
waar zijn mijn sleutels?” 

Maori is een sociaal aangelegd 
persoon en met hem valt altijd 
plezier te beleven! We zijn trots 
dat hij deel uitmaakt van ons team! 

 - Dixi, Kelly

verschillende superkrachten. Zo 
kan hij vanalles aanpassen op 
de Media site en kan hij je met 
een druk op de knop uit Media 
zetten. Pas dus maar op wow!

- Dixi, Maori
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Chloë De Weerdt, Mentor 

Je herkent haar direct aan haar mooie hese 
stem. Maar om nu even met de deur in huis te 
vallen met nen De Weerdt valt niet te sollen! 
Zodus let op, want op sportevenemen-
ten smijt ze zich dan ook v-o-l-l-e-d-i-g! 

Enkele leuke wist-je-datjes over Chloë. 
Wist je dat haar favoriete drankje cava is? 
En dat ze dol is op reizen, van-
daar ook het vliegtuigje op haar pols. 
Maar wist je ook dat ze graag het bed eens zou 

Jeffrey Goossens, Peter 

Zie je Duvel? Zoek dan niet verder, want waar 
Duvel is, is ook Jeffrey (en Laurenz ook)! 

Deze Duvel-drinkende topper is de enige ech-
te peter van Media. Vorig jaar temde hij niet al-
leen met succes een kudde wilde schachtjes,
hij zorgde er ook voor dat deze beestjes altijd bij 
hem terecht konden. Samen met Celine vormt 
hij een echt topkoppel! Ook heeft Jeffrey altijd 
wel zin om zijn goede humor te delen met ieder-
een én, niet te vergeten, te feesten met zijn Sjoe. 

Evelyn de Zeeuw, Meter 

Onze allerliefste meter Evelyn! 

Dit is ondertussen al haar vierde jaar bij Media en ze 
heeft er daardoor al verschillende  functies opzitten. 
De voorbije twee jaar was zij de verantwoordelijke 
voor al het geld van Media als Quaestor. Vorig jaar 
was ze ook de vice-praeses van deze club. Wil je haar 
ooit eens trakteren op een drankje in de Klimax? Dan 
gaat ze zeker geen nee zeggen tegen een Liefmans!

Het eerste jaar op kot is altijd spannend. Hier enkele 
tips om het kotleven zo goed mogelijk te doorstaan: 

 Tip 1: Koop een Swiffer! 
Een Swiffer is echt de beste uitvinding die een student 
zich kan wensen! Het is geluidsvriendelijk en efficiënt. 

       Tip 2: Een microgolf! 
Ideaal om kant-en-klare maaltijden in een mum van 
tijd op te warmen. 

 Tip 3: Een koffiezet! 
Het klinkt heel onnozel, maar zo kan je pasta in 
1,2,3 gaar koken! (tel niet letterlijk tot drie, want dan 
is de pasta nog niet klaar)

 Tip 4: Oordopjes! 
Ideaal om uw ergernis over een te luide buur of te 
luide buren te voorkomen. 

  Tip 5: Wees sociaal! 
Kruip de eerste weken niet weg in een hoekje, maar 
kom naar buiten en leer nieuwe mensen kennen! 

Bij een drankje zal het dan wel 
blijven, want Raf heeft haar 
hartje al voor zich gewonnen. 

Evelyn is kortom gewoon 
een keitoffe met een hart 
voor de hele club en ie-
dereen die daar bij hoort!  

- Dixi, Eline

willen delen met bijvoor-
beeld Orlando Bloom?

Ook is Chloë vegetarisch 
al wordt dat in een zat-
te bui wel es vergeten). 
Kortom Chloë is een lie-
ve meid, die 100% ergens 
voor gaat als ze iets wil! 

- Dixi, Eveline

Last but not least is hij ie-
mand die altijd voor ieder-
een klaar staat en echt te 
vertrouwen is. Hij heeft dus 
zeker alle kwaliteiten om 
een geweldige peter te zijn 
voor onze Media-familie!

- Dixi, Jytte 



Ons nieuw stamcafé is de (Kli)max!
Dit academiejaar heeft Media een nieuw stamcafé: de 
Klimax! 

Even een korte voorstelling: 
De klimax is...
 ... de plek waar de beste feestjes 
 worden gegeven.

 ... het café met de paal! (spoiler alert: zatte   
 of niet zo’n zatte mensen hangen graag eens   
 aan deze paal) 
 
 ... de plek waar je de beste herinneringen zal   
 aan overhouden (als de drank niet te veel roet  
 in het eten gooit). 

 ... het café met heel wat schoon volk (de leden  
 van Media natuurlijk!)

Wil je er dus zeker van zijn dat je de bes-
te feestjes en pittigste verhalen niet mist, 
kom dan zeker naar de Klimax! Op de volgende pa-
gina staat een kalender met de evenementen voor 
de komende twee maanden. Open dus je agen-
da en noteer deze data, want jij komt toch ook?! 

Nu vraag je je misschien af hoe je in de Klimax ge-
raakt? Wel dat is helemaal niet zo moeilijk als je denkt! 
Gelukkig heeft Google,  onze trouwe vriend, een han-
dig app genaamd Google Maps. (Voor mensen zoals 
ik die nogal snel verdwaald lopen, is het ten zeerste 
aangeraden iemand te zoeken die je de weg kan wij-
zen, want met Google Maps werd ik niet veel wijzer. 
Die iemand is het best niet Jytte Vanden Wyngaert of 
mezelf, want wij lopen na 1 jaar studeren in Antwe-
pren nog steeds verdwaald.  Een ding is zeker: oefe-
ning baart kunst, dus veel feesten is de boodschap!) 

Vanaf de AP Hogeschool (campus Meistraat) 
sta je op 15 minuutjes wandelen of slechts 4 mi-
nuutjes fietsen in de Klimax. Op de foto links 
staat beschreven hoe je er het snelste geraakt. 



Antwerpen is een heel mooie stad met heel wat leuke 
plekjes. Ik vroeg onze commilito Karen Van Asbroeck 
om even haar top 10 hotspots op te sommen. 

 - Stadswaag
Dé place-to-be voor de feestende student. Af-
gelopen jaar hebben mijn kornuiten en ik daar 
al ontelbare, hilarische momenten meegemaakt 
en hebben het daar al vaak onveilig gemaakt. 
Je leert er dan ook ontzettend veel nieuwe mensen 
kennen van verschillende hogescholen en studen-
tenclubs en dat is zeer plezant! Neem het van een 
kenner aan dat de sfeer daar wel meer dan goed zit.

 - 8tea5 Bubble tea
Je wilt echt niet weten wat een fortuin ik daar al heb 
uitgegeven. Na een lange, vermoeiende dag school of 
een extreem warme dag is een verfrissende Bubble 
tea erg welkom. Je hebt er verschillende smaken en 
verschillende concepten. (Tip : Drink niet te snel, an-
ders zou je wel eens kunnen stikken in de bubbles!)

- Xior Studentenkoten 
Het studentenkot van het jaar! Je kan wel 
eens in een lift terechtkomen met mensen uit 
allerlei verschillende landen, een zeer aan-
gename ervaring. Het is in één woord : LIT. 

 - Namasté
Een Indiaans restaurant ter hoogte van de kaai-
en met een groot aanbod van gerechten. 
Enkele tips  : 1. Neem als nagerecht de Mango Las-
sie, verslavend lekker. 2. Let goed op de gewens-
te pikantheid van je eten, want als ik toen in een 
fantasyfilm had gezeten had ik vuur gespuwd.
 
 - Het MAS
De place-to-be voor elke kunstliefhebber. Met zijn vele 
verschillende verdiepingen bezit het MAS een aantal in-
teressante onderwerpen die zeker de moeite waard zijn. 
Ook het dak is een aanrader, zeker ’s avonds, zo heb je 
een spectaculair overzicht over Antwerpen, zeker een 
foto waard! (Zeker ook Instagramwaardig zo’n foto!).

 - Amadeus
Hét studentenrestaurant van Antwerpen. Wie houdt 
er niet van sappige ribbetjes? Ook voor degenen die 
liever iets anders wensen is er voor ieder wat wils. De 
standaard ‘patat met looksaus’ is zeker een aanrader!

 - Wijk Handel
Niet zo’n bekend deel van Antwerpen, maar daar-
om niet minder gezellig. Er wonen veel men-
sen van Turkse, Marrokaanse of Tunesische af-
komst en je krijgt zowaar het gevoel op vakantie 
te zijn in eigen land. De mensen zijn er heel 
vriendelijk en het is er ook niet overdreven duur.

 - Gojo 
Een Ethiopisch restaurant in het hartje van Ant-
werpen. Het is niet iets alledaags omdat het 
concept bestaat uit ‘met de handen eten’.  Het 
is dus even wennen, maar zeker een aanrader 
omdat de gerechten echt wel heel lekker zijn! 

 - Da Giovanni
Wanneer je door Antwerpen slentert, kan je toch 
onmogelijk de geur van pizza weerstaan? Dat dacht 
ik al, daarom allen naar Da Giovanni, de place-to-
be om te genieten van een heerlijke pizza onder 
vrienden. Altijd gezellig en altijd waar voor je geld. 

 - Het Vlot – Kaaien
Heel gezellig om met vrienden te chillen, voor-
al in de zomer. Muziek, drank en goed gezel-
schap, wat wil een mens nog meer? Af en toe heb 
je wel eens last van luidruchtige groepen, maar 
ach, who cares? Het leven is wonderlijk mooi!

(Credits to Nel Berens voor deze prachtige foto!)



Geplande evenementen       (jij komt toch ook!?)

September 

maandag 18/09:
Aloha Klimax 

dinsdag 19/09:
Tocht door Antwerpen 

woensdag 20/09:
Filmavond

donderdag 21/09:
eten in de Chipz + uit-

gaan in de Klimax

maandag 25/09 dinsdag 26/09:
Cantus for Dummies

woensdag 27/09 donderdag 28/09:
Studay

Oktober 

Vrijdag 06/10:
Verkoop

maandag 09/10:
Doopweek

dinsdag 10/10:
Spin the Tunes

woensdag 11/10:
Doopweek

donderdag 12/10:
Kroegentocht

maandag 16/10:
Doop

dinsdag 17/10:
 

woensdag 18/10: donderdag 19/10:

maandag 23/10 dinsdag 24/10: woensdag 25/10:
OpeningsTD

donderdag 26/10:

November 

vrijdag 10/11:
ancienavond

maandag 13/11 dinsdag 14/11 woensdag 15/11:
Werum? Derum!

Cantus

zaterdag 18/11:
Amsterdam

woensdag 22/11:
Dirty Disney

maandag 20/11 maandag 21/11  donderdag 23/11



Het Clublied

In de ... blij en gezwind 
is de Media-club weer eens op zwier. 
En drinken zij leeg ... na ...
tot een uur of 2 of 3 of 4.

..., ... daar moet je zijn 
voor prachtige ... 
en ... zo fijn

Media, Media ...! 
Wij Media brengen altijd ...!

Media, Media ...! 
Wij Media brengen altijd ...!

Io Vivat

Io vivat ! io vivat !
Nostrorum ...
Hoc est amoris poculum !
... est antidotum !

Io vivat ! io vivat !
Nostrorum sanitas
Nos jungit ...,
Et ... praebet gaudia !

Io vivat ! io vivat !
Nostrorum sanitas
Jam tota ...,
Nobiscum amet ... .

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur, ... dum sumus; 
(bis)
Post jucundam juventutem,
Post molestam ...,
Nos habebit humus. (bis)

Ubi sunt qui ante nos in ... fuere 
, (bis)
Vadite ad superos,
Transite ad ...,
Ubi jam fuere

Pereat ..., pereant osores, (bis)
Pereat diabolus,
Quivis ...
Atque irrisores ! (bis)

September aka einde van een leuke zomervakantie aka begin van het nieuwe academiejaar aka tijd om de 
Heilige Drievuldigheid te herhalen!  

Graag neem ik even de tijd om alle mensen te bedanken die geholpen hebben met dit Megazine. 

Als eerste het praesidium zelf om een origineel tekstje te schrijven over een praesidiumlid! Daarnaast ook 
enkele vrijwillige commilitones, namelijk Jytte, Eveline en Eline die onze erefuncties wilden voorstellen! 

Een speciaal woord van dank voor Pauline, die het verslag van het praesidiumweekend heeft geschre-
ven. Karen mogen we natuurlijk ook niet vergeten, want zij stelde ons de hotspots van Antwerpen voor.

Graag zet ik nog even onze sponsors in de spotlight, want dankzij hen kunnen we er een topjaar van maken!

P.s. Tips in verband met het nog leuker maken van dit megazine zijn altijd welkom! 

Leer onze leden nog wat kennen aan de hand van hun prachtige uitspraken! Je bent volledig vrij om te den-
ken wat je wil (wij doen dat heel stiekem ook). 

“Ik wou daarin blazen maar vond het gaatje nie”- Nel
“Benen open!”- Kelly 
“Ik heb zin om te trekken”- Sara
“Bijt gij daarop of zuigt gij daarop”- Nel
“Hij gaat het met een Croquemonsieur machine doen, 
zou wel hete seks zijn”- Maori
“Sorry voor mijn tieten”- Kelly
“Ik heb het gaatje gevonden!”- Nel (Ik ben blij voor jou 
dat je het eindelijk gevonden hebt, Nel) 
“Doe het zelf he, blaast erop!!!”- Sara
“Karma is een bitch, maar ik ben nog een grotere.” 
-Lucas

“Zo constant benen open en benen toe”- Aline 
“Ja Karen heeft aan mijn staf getrokken” - Maori
“Met wa gaat gij trekken”- Lennart
“Weet ge hoe moeilijk het is om in da gat te kruipen” 
- Nel
“Als ge ‘m geeft pak ik ‘m” - Alexander 
“De dikte worst is van Sara” - Nel
“Das echt te dik ik krijg da nie in mijn mond”- Jytte 
“Ik zal er ne keer goed op knijpen se”- Karen  
“Heeft iemand een dildo bij?”- Jytte
“Ik ben zo gevoelloos als een banaan”- Liesje



Op vertoon van Media lidkaart, 10% korting!




