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Groen, Groen:
Je rechterpink op je linker tepel, drinken tot een uur of twee of drie of vier en geen schaamte hebben, zijn toch
dingen die ik dankzij Media heb bijgeleerd. Na de verkoop volgden tal activiteiten die ervoor zorgden dat we
van totaal onbekende gezichten tijdens de openingsweek naar een hechte vriendengroep zijn gegroeid. Een
groepsgesprek en 1000 snaps met hoe vettig ons haar wel niet was, later begon onze doop. Nee, onze meesters
waren we niet te slim af, vettig werden we allemaal. Samen afzien, goed ranzig worden, het voor elkaar opnemen, … Het was het allemaal waard, want we kunnen nu toch wel met trots zeggen: DEZE VRIENDSCHAPSBAND GAAT NOOIT MEER STUK!
Dixit,
Laura Taeymans
Mediapor

De 5 must haves voor deze
winter!
1. Dé must have van deze winter is natuurlijk de Media trui! Wie wil deze nu
niet? Voor 20 euro kan deze prachtige
trui van jou zijn! Bestellen kan nog tot
30 november via de website van Media!
(www.media-antwerpen.be)
2. Op de tweede plaats staan deze
ultracoole sloefkes met een wolf!
3. Kerstlichtjes mogen natuurlijk niet
ontbreken. Zo breng je wat licht in
deze donkere winterdagen en wie
krijgt nu geen genoeg van kerstlichtjes?
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4. Weet je niet wat doen met al die lege
flessen wijn? Dan is dit de ideale oplossing! De wijnflessenkerstboom is
de nieuwe hit voor komende winter!
5. Deze mok met koekjesmond van de
flying tiger is niet alleen super schattig,
maar bovendien heel praktisch om je
koekjes in op te bergen. Hebt je geen
koekjes? Geen nood via de media website kan je nog tot 30 november voor
slechts 5 euro wafels of truffels bestellen!

Herken jij onze nieuwe scha(ch)tjes?
Tijd om onze nieuwe aanwinst voor te stellen! Hier zijn onze nieuwe frisse, jonge en fruitige schachtjes! Kun
jij de juiste foto bij de juiste naam plaatsen? Stuur mij dan zo snel mogelijk een berichtje via facebook (Sara
Derudder) met de juiste combinatie en misschien maak jij kans om VIJF GRATIS SHOTJES TE WINNEN op
ons volgende feestje! (“Dirty Disney”: 5 december in de Klimax)
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De lezers mogen zich gelukkig prijzen om hun ogen toe te leggen op
deze babyfoto van mezelf. Geniet
ervan, stervelingen.

Last van een winterdipje?
Recent kwam mijn Deense vriendin, Amalie, op bezoek. Zij had de perfecte oplossing tegen winterdipjes, examenstress of verlangen om op reis te gaan. Trrrr ting! Dé drømmekadge (= deense dream cake)! Zoals de naam al zegt doet ze je helemaal wegdroomen van hetere of betere oorden.
Smakelijk zou ik zeggen!
Ingrediënten:
Cake 				Topping
4 eieren			
300 g suiker			
250 g zelfrijzende bloem
1 zakje vanillesuiker 		
50 g boter

125 g boter
100 g geraspte kokosnoot
250 g bruine suiker
1/2de dl melk

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Klop de eieren en suiker tot een
romig beslag. Voeg er de zelfrijzende bloem en vanillesuiker aan toe.
Smelt de boter en verwarm de melk.
Voeg dit toe aan de rest van de ingrediënten. Roer alles goed tot een
romig beslag zonder klonters.
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3. Giet het beslag in een springvorm
en bak de cake gedurende 20- 25 minuten.
4. Wanneer de cake bijna klaar is,
maak je de topping. Smelt de boter
en meng dit met de rest van de ingrediënten. Vergeet niet goed te roeren!
5. Verdeel de topping over de cake en
bak het 5 minuten op 225°C.

Investeer in je toekomst

Scherp je talenkennis
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Samen naar de c(K)limax!
Het studentenleven staat gelijk aan plezier maken, vriendschappen opbouwen en natuurlijk ook aan feesten! Hoe is
het nu om te feesten met Media? Wel, ik trok mijn stoute
schoenen aan het vroeg het aan onze enige echte feestleidster, Aline Verstiggelen.
Aloha Klimax
Een zwoele avond met opzwepende beats dat is wat in mij
opkomt als ik aan die avond terugdenk. Mijn eerste feestje
was toch wel spannend. Zou er veel volk komen of zou het
een flop worden?
Vanaf toen wist ik dat onze feestjes een succes zouden worden want ja, die avond was het FULL HOUSE! Cocktails
werden gedronken en liedjes gezongen. Kortom, het was
een topavond!
Spin The Tunes
Een rad met 9 verschillende muziekstijlen, shotjes die de
deur uitvlogen en de beste dansmoves die werden bovengehaald. Dat allemaal in combinatie met de beats van The
Raving Nerd zorgde ervoor dat ook dit een knaller was om
nooit te vergeten! Iedereen amuseerde zich en vond het
leuk, wat zeker een lach op mijn gezicht toverde! Ik kan
niet wachten tot het volgende feestje op 5 december!
Icebreaker TD - openingsTD
Onze openingstd met Bovis Grafica was een enorm succes.
Het was mijn eerste keer dat ik een TD organiseerde, wat
gepaard ging met de nodige chaos. Door alle hulp en het
nodige advies is het zeker goedgekomen.
Ik kijk enorm uit naar onze tweede TD, namelijk de Rood
Wit Rood TD samen met Vada, Nucleo, Primus en WIJ natuurlijk! Ik hoop jullie daar ook te zien! Het wordt een TD
om nooit te vergeten met speciale acts en top DJ’s!
Dixit,
Aline Verstiggelen
Feestleidster

Mijn eerste maand bij Media
Media, dé studentenvereniging die de opleidingen Journalistiek en Communicatiemanagement vertegenwoordigt.
Ikzelf studeer Journalistiek, dus voor mij was de keuze al snel gemaakt bij welke vereniging ik me wou
aansluiten. Het praesidium stelde zichzelf zeer open en aangenaam op in de openingsweek. Mijn ‘nieuwe’
vrienden en ik wilden al snel ons plaatsje bemachtigen in deze vereniging. In de eerste week deed Media
een aantal activiteiten zoals een filmavond of samen frietjes eten om daarna richting de Klimax, het stamcafé, te trekken om een aantal pintjes te verzetten. Dit was ook het moment dat mijn vrienden en ik al een
hele hoop mensen leerden kennen. Iedereen was super lief, sociaal en je voelde dat in deze vereniging een
echt familiale band was ontstaan. Zij hebben mij dan ook overtuigd om mij te laten dopen.
Een aantal weken gingen voorbij en de officiële doopweek ging van start. De drill was het eerste wat de
schachtenbak van een kleine 20 man moest trotseren en wow wat was dit anders. ‘Kop in kas!’ & ‘Hier een
teentje look, eten schacht!’ waren de woorden die de schachtenbak niet snel gingen vergeten. Ook de geur
niet. Daarnaast heb ik zelf ontdekt dat een adje doen niet een van mijn sterke punten is, jammer dan.
Na de drill van 4 uur was het tijd voor ‘dé verkoop’. Ikzelf was de eerste die het podium mocht betreden. Al
snel had ik een goede indruk gemaakt op mijn kopers want het eerste spauwke op het podium was een feit,
nice. Of de verkoop leuk was? Voor de kopers en praesidum wel! Zelf vond ik het ook wel ludiek, alleen
geen tweede keer ;).
Twee hele toffe meesteressen hebben mij gekocht: Lieve & Lauranne! Ik heb van hen tamelijk veel bijgeleerd: het Praesidium, de belangrijkste liederen en hoe ik moest afwassen, want dat was blijkbaar een
werkpuntje bij mij. Ook verkopen op de Meir ging niet zo vlot maar op het einde van de week had ik toch
een tamelijk bedrag ingezameld.
Na deze zware maar hilarische week was maandag de belangrijkste dag aangekomen: de doop. De doop
duurde zeven uur. Van fysieke opdrachten tot het gezicht in de bloem, van de heerlijk ruikende lookshampoo tot de unieke smaak van de schachtenpap. Niks ontbrak, zeker de leuke sfeer niet! Buiten de hondenkoeken vond ik de doop TOTAAL NIET erg. Ik heb er (in mezelf op dat moment) wel goed mee gelachen!
Het allerbelangrijkste dat voor mij aan bod kwam tijdens de hele doopweek, is niet dat je gedoopt wordt
om erbij te horen bij Media, maar wel de schachtensolidariteit. Ik voelde direct dat ik (wij) er niet alleen
voor stond(en). De schachtenbak was één team, is één team en samen hebben we al een mooie vriendschap
opgebouwd.
Ook buiten de schachtenbak zijn er mooie banden en
vriendschappen ontstaan met de meest leuke, positieve & grappigste mensen die je maar kan bedenken van
Media.
Uit mijn ervaringen van afgelopen dikke maand kan ik
zeker zeggen dat ik geen spijt heb om mij aan te sluiten
bij deze studentenvereniging. Het zou maar saai zijn als
ik het niet had gedaan. Eén ding onthoud ik zeker: Media, Media onbevreesd! Wij Media brengen altijd feest!
Dixit,
Manon
Mediapor

Me(dia)mes made by Jytte

Tijd voor wat onstpanning! Aangezien lachen volgens wikipedia een reactie is van mensen op humor, of een
uiting van blijdschap, opluchting of spanning, hoop ik dat deze mediames gecreëerd door niemand minder dan
Jytte Vanden Wyngaert in deze reactie resulteert. Geniet ervan!

Leid de student naar het bier!
Deze student heeft last van dorsitis, kun jij hem uit zijn lijden verlossen en hem zo snel mogelijk naar het bier
leiden?

Op vertoon van Media lidkaart, 10% korting!

November

De Media must go!
29/11
RWR TD

30/11
PROMO-AVOND

13/12
KERSTMARKT
STADSWAAG

14/12
SPELLETJESAVOND

November
05/12
DIRTY DISNEY

11/12
KLIMAX-CANTUS

19/12
BORN IN THE
WILD

Februari
05/02
BOEKETOE POTTOE PARTY

19/02
CANTUS MET
TRANSFUSIA

08/02
MEDIA GOES
GENT

