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Praeses Dixit

Beste Demetrianen, Leden en Sympathisanten
Het is best al een speciaal jaar geweest door de steeds wijzigende
coronamaatregelen. Even hebben we samen kunnen genieten van
events in de Vizit, maar dan ging de horeca weer dicht en kwamen we
terecht in een tweede lockdown. Toen voorzagen we jullie van online
activiteiten, zoals de Spelletjesavond, de Demetris Quiz en de Puzzle
hunt. Het tweede semester begonnen we vol in goede moed met een
mix van online activiteiten en eindelijk weer die lang gemiste fysieke
activiteiten. Zo zagen we velen van jullie met heel veel enthousiasme
verschijnen op onze Fotozoektocht! Ondanks dat we dit tweede
semester maar met 4 mensen mogen samenkomen, zullen we er zeker
het beste van maken!
Wat hebben we nog voor jullie in petto?
We organiseren weer een wandeling, maar met een heel nieuw maar
toch ook traditiegebonden concept: we mixen Chillreich met jenever en
Ouwezakken. Ik ben alvast zeer benieuwd naar hoe zij Wilrijk weer op
stelten zullen zetten. Ook als Lid, preschacht, vriendje/vriendinnetje,
bio-ingenieur in spé… ben je zeker welkom om deel te nemen aan dit
event.
Het kan natuurlijk niet allemaal alleen maar ontspanning zijn, dus
voorzien wij voor jullie ook een Mentormoment volgens hetzelfde
principe als vorig semester. Onze Mentor Juliet zal weer een
PowerPoint voorzien met info en tips&tricks om ook dit semester die
examens te knallen! Het is ook het ideale moment om al jouw vragen
te stellen rond de vakken. Mocht je ze toch vergeten te stellen dan kan
je ook altijd een mailtje sturen naar mentor@demetris-ua.be.
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Praeses Dixit

Ook voor de derdejaars staan we klaar met een infomoment rond hun
masterkeuze. Onlangs organiseerden we al een infosessie voor de
masters in Gent, deze zullen we nu ook organiseren voor Leuven.
Onder het motto ‘sporten is gezond’, heeft Demetris ook een club
aangemaakt op Strava. Hier kan je al jouw sportprestaties registreren
en zo ook op de hoogte blijven van anderen. Nog tot en met 4/04
nemen we ook deel aan Battle Of The Students waarmee we strijden
om de titel van ‘sportiefste studentenstad van Vlaanderen’.
Hierna is het tijd voor paasvakantie (helaas ook tijd om al even in de
boeken te kruipen), maar daarna staat het Opkomend Praesidium voor
jullie klaar in de Kiesweek; een week vol plezante activiteiten.
Hopelijk zie ik jullie weer verschijnen!
Ut Vivat, Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Amber Possemiers
Praeses 2020-2021
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Scriptor Dixit
Ellokes beste Demetrianen
Zoals jullie wel merken, heb je hier niet jullie vertrouwelijke Scriptor aan
de lijn. Als fonkelnieuw Ouwezakje kom ik een nieuwe editie van ’t
BIR’eke afleveren aangezien jammer genoeg niemand de functie
Scriptor op zich heeft genomen (crying with a little regret tbh). Een half
jaar zonder het clubeigen boekje van Demetris ging voorbij, maar de
bijhorende innige droefheid veranderde naar een pure extase (zoals je
die vroeger ervaarde wanneer je je match op ValentijnsTD vond en je
gratis booze kon fixen) wanneer ik de vraag kreeg een editie voor mijn
rekening te nemen. Dus hier zijn we dan.
Ik hoop van harte dat jullie het allemaal nog een beetje zien zitten nu
we al een jaartje Covid-19 achter de rug hebben. Weet dat het hele
Demetris Praesidium voor jullie klaarstaat voor kleine en grote vragen,
voor een goed babbeltje en voor ontspanning. We maken er samen het
beste van he! Dus bij deze nog een kleine spam hihi, maar kom zeker
een kijkje nemen op onze activiteiten en op de Demetris Discord.
Hopelijk kan dit boekje je gedachten even afleiden van alle dingen die
deze dagen allemaal moeten en je focus wat verleggen naar wat mag.
Probeer voor jezelf te herinneren wat je echt gelukkig maakt en
probeer daar wat meer tijd aan te besteden. Onthoud dat ontspanning
en een happy mind minstens even belangrijk zijn dan leerstof in ons
hoofdje proppen. Tot zover de raad van tante Julie voor deze maand.
Hou jullie sterk liefste vriendjes. Dikke knuffel!
Ut Vivat, Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Julie Smets
Profeest
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Agenda

Woensdag 31/03

Mentormoment

Vrijdag 02/04

Ouwezakken jeneverwandeling

Maandag 19/04 vrijdag 23/04

Kiesweek
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Wist je dat…?
… 'Hey, does my trunk smell like chloroform to you?' dixit Elias?
… 'Ik had daar nog nie aan gedacht eigenlijk, da ge zo in water kunt
zijn' dixit Jan?
… 'Ik voel mij echt een zalm' dixit Marnik?
… 'Bij dit liedje ben ik een kubusje vlees. I AM SUPER MEAT BOY'
dixit Jan?
… 'Handbagaas valiezje' dixit Jana?
… Gitje een steady state kutje is?
… 'Volg mij voor een avontuur' dixit Jean?
… 'Godverdomme, ik ben met de wc-bril aant fokken' dixit Romello?
… 'BUTTER ME UP' dixit Jana?
… Liam wel eens naar 'Vroom' van Famke Louise luistert?
… 'Kunt gij iets minder flamboyant uw adem inhouden?' dixit Elishirt?
… 'Proef is van mijn snoepke' dixit Jan?
… Jan verliefd is op de bus?
… 'Loïc suckt harder dan de gemiddelde Dyson' dixit Elishirt?
… 'Mijn vader sponsort mij ook als ik da doe bij kerels' dixit Amber?
… 'Hey Jens, krijgt gij nog kindergeld?' dixit Juliet?
… 'De vorm is een beetje voos maar als ge hem gebruikt...' dixit
Nepel?
… 'Blijkbaar is niemand meer van de jaren 1800' dixit Juliet?
… 'Ah nee, dan zouden die 400 jaar zijn ofzo' dixit Nepel?
… 'Planticum Practicum' dixit Jens?
… 'Iets me flesjes en poep' dixit Elias?
… 'Wa was er eerst, Jana of het kip?’ dixit Jan?
… Vredespijp?
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… 'Is Liesbeth een konijn?' dixit Jan?
… 'Ik wil in da gat eindigen... Bij Jan' dixit Loïc?
… 'Yo ik was echt wel de alfa deze nacht' dixit Jan?
… 'Ik ga de kindjes in bed leggen' dixit Elihemd?
… 'Aahja kartoffel! Frans voor wortel, toch?' dixit Jan?
… 'Waarom bent gij zo geobsedeerd met da gaatje?' dixit Jan?
… 'Ik wil eigenlijk echt die poes aaien' dixit Perry?
… 'Wilt gij is efkes op mijne caratrechter blazen?' dixit Nils?
… 'De zon is onder aant gaan, het is tijd om de kinderen naar het bos
te brengen' dixit Elihemd?
… 'Steekt da gewoon in uwe mond en da komt vanzelf' dixit Jan?
… 'Ge kunt echt nog wel heel goe donkergrijs gaan voor het illegaal
wordt' dixit Nils?
… 'MET EEN SCHEILE DWERG' dixit Jan?
… 'Huh, is het dan nie de bedoeling om picolo caliente met uw zus te
spelen?' dixit Pint?
… 'Mijn tepels mogen wel gelikt worden' dixit Marnik?
… 'NALA NEE, HIER ZIT VOLK! NIET DOEN!' dixit Amber?
… 'SPRINKLEEES oh my god it's a fucking rainbow' dixit Dries?
… 'Rummikub, da' s toch met die letters he?' dixit EliV-neck?
… 'I like em when they're traumatised' dixit Elias?
… 'Appelsappelsappelsappelsappelsappel...' dixit Jan?
… 'Pueblo' dixit Andi?
… 'Wat piet wilt, zal piet ook krijgen' dixit Mo?
… 'Sneeuw gedaan, regen komt, maar ik blijf doodgaan' gedichtje van
Mathijs?
… 'Ik kan ni boeren, maar wel heel hard ademen' dixit Julian?
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MeeMee’s
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Woordje aan de schachtjes

Allerliefste (pre)schachten,
Eerst en vooral willen we jullie vertellen dat we heel blij zijn met jullie
als preschachten. We zouden van jullie natuurlijk zo snel mogelijk
‘echte’ schachten willen maken, maar dit is afwachten op de
maatregelen die ons hopelijk binnenkort eens gaan gunnen. Op dit
moment hopen we om deze zomer iets te kunnen doen, een gek
weekend ofzo met zieke sessies. In the mean time willen we jullie ook
zo goed mogelijk leren kennen! Een goede band tussen de schachten
en het Praesidium is in een normaal jaar vanzelfsprekend, maar in
deze situatie is dit wat moeilijker te verwezenlijken. We zijn wel al goed
begonnen; de chillsessie van afgelopen woensdag was een knaller!
Iedereen heeft zich goed geamuseerd; Mo mag zich misschien al
voorbereiden op een harig pilsje, Elias heeft de strakste kont aller
tijden, Inne houdt van natte vijvers en Bram houdt van porno. Hopelijk
doet de regering een beetje normaal en gunnen ze ons nog sessies.
We zullen zelf sowieso creatief moeten omgaan met de regels die we
opgelegd krijgen. Hoe dan ook zijn we ondanks de coronalastigheden
supertrots op onze (pre)schachtjes! Hopelijk kunnen jullie volgend jaar
Wilrijk volledig ontdekken in haar volle glorie. Dit gunnen we jullie
100%. Alleszins, jullie doen het goed en we zijn enorm blij met jullie dit
poepjaar toch iets minder poep te maken.
Veel liefde van jullie Zeden en Temmer,
Inne & Marnik xoxoxo
Dixerunt
Marnik Dragers en Inne Scheyltjens
Schachtentemmer en Zedenmeester 2020-2021

11

Sponsors
Via Trooper steun je je favoriete vereniging zonder daar ook maar een
cent extra voor te moeten betalen! Surf naar www.trooper.be/demetris
en bestel iets op onderstaande sites, zo help je Demetris aan een
procentje!

AliExpress.com

hunkemoller.com

Booking.com
Bol.com

Jackjones.com
pizzahut.be

centerparks.be

only.com

Cheaptickets.com

Takeaway.com

coolblue.com

Torfs.be

dominos.be

zalando-lounge.be

En nog vele anderen!
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Meer: wist je dat…?
… 'De sleutel die gaat open' dixit Juliet?
… 'Hebt gij een goeie aftrekker?' dixit Eline?
… Wist je dat Jovana Gertje is?
… Wist je dat Marnik Katrien muilt?
… 'Als ik ni kan slapen dan zing ik bonnie en val ik in slaap' dixit
Jovana?
… 'Ik wil zo graag neuken' dixit Juliet?
… 'Mijn ding past daar gewoon ni in. Hoe tering is dat?! Die gaatjes zijn
toch allemaal hetzelfde gemaakt?' dixit Jan?
… 'WTF is dit? Ik ga het gewoon zuigen' dixit Inne?
… Wist je dat Juliet seks on the Bist heeft?
… Wist je dat Inne heel graag kikkererwten eet wanneer ze zat is en de
truc is om ‘ze goed te wassen’?
… 'Als ge kikkererwten uitspauwt, krijgt ge dan humus?' dixit Emma?
… 'Tim kan ni zuipen' dixit Tim?
… 'Ik krijg da ni recht' dixit Jan?
… 'Voor in de bib heb ik mijn vibratie afgezet' dixit Inne?
… 'Stel u voor da er een spin in uw plasbuis kruipt?' dixit Bram?
… 'Gewoon tijdens het rijden BROEK AF' dixit Celine?
… 'Doen we nog een vingertje?' dixit Jovana?
… 'Ik heb liefst 3 bananen in men bakkes' dixit Celine?
… 'Aah ja, ik naai al' dixit Elishirt?
… 'Moet ik beide strips regelen ofwat?' dixit Jana?
… 'Mij ni volspuiten he' dixit Celine?
… 'Die hebben wel een mooi achterwerk alle twee' dixit Jan?
… 'Mijn bed riekt naar seks' dixit Bram?
… 'Ik ben een stoute kip' dixit Maza?
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… 'De enige echte persoon da ik seks me heb gehad is God' dixit
Bram?
… 'Pijpen is ni zo erg, gewoon ogen dicht en denken dat je een lolly
zuigt' dixit Bram?
… 'Mag ik nog eens een pingpongbal in uw vaas steken?' dixit Jens?
… 'Gij hebt een goed bed voor een muis, Amber' dixit Jan?
… 'Kmoet het er wel nog inkrijgen' dixit Tobias tegen Bamber?
… 'Ik heb geen rechten' dixit Jana?
… 'Wooo da heeft een kei lange steel' dixit Bamber?
… 'Geen td’s dus ook geen std’s' dixit Wout?
… 'Ik was zo aan het denken aan worsten en velletjes' dixit Jana?
… 'Ik heb geen porn addiction, ik heb een porn library, porno in men
gezicht elke dag' dixit Bram?
… 'Als ik een vagina had, zou ik er ook een komkommer in steken' dixit
Elias?
… 'Ik kan u verzekeren, hardcore seks' dixit Thierry over de zeehaas?
… 'NEUKEN FUCK YEAH' dixit Mathijs?
… 'Huh, was er deze week een maandag?' dixit Nepel?
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Spel.nl
Raadseltjes:
1. Wat past niet in het rijtje? bruine beren - masturberen - ijsberen
2. Hoeveel kun je 6 aftrekken van 18?
3. Wat heeft twee vleugels en één been, maar kan niet vliegen of
stappen?
4. Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen
zonder zand en huizen zonder stenen. Wat ben ik?
Oplossingen: 1) Bruine beren, de andere twee zijn werkwoorden 2) 1 keer, daarna is het 12 3) Een neus 4) Een landkaart

Kan jij raden welk liedje hier door Google
Vertaler is herschreven?
I saw him playing in a house that was overcrowded
You are very happy when you are not with them
But be surprised to see me
I have tears in my eyes
I don’t know why
Crying while walking
You ask me why I broke my heart
You can tell it’s broken
But he continued as if I weren’t there
It doesn’t seem to matter
I don’t know why
Crying while walking
I want to sleep, please answer me
Except for someone’s tears
Save tears for the next day

Oplossing: Save your tears-The Weeknd
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Zoek de 5 verschillen:
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Wat de sterren je zeggen

RAM
Element: Vuur
Planeet: Mars
Kleur: Rood
Horoscoop: Blijf de komende weken weg bij
mensen die van roddels houden (including
online gossip). Je raakt erdoor beïnvloed en dat
wil je liever niet. De tijd gaat dan te snel voorbij
en je voelt je niet ontspannen. Zoek de frisse
buitenlucht wat meer op. Dat zal je goed doen!
Naast wandelen in je eigen neighbourhood, kan
je ook eens het studeren buitenshuis brengen.

Stier
Element: Aarde
Planeet: Venus
Kleur: Blauw
Horoscoop: Laat je de komende weken van je
beste kant zien, want de mensen om jou heen
kijken met argusogen naar je. Velen hebben in
deze tijden niets anders te doen dan anderen
te bekritiseren door opgekropte frustraties. Laat
je hier niet door doen. Als trots toeslaat, hou
dan goed vast aan dit gevoel. Je bent goed
bezig en laat je niets anders wijsmaken.
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Tweelingen
Element: Lucht
Planeet: Mercurius
Kleur: Groen
Horoscoop: Tweelingen komen in de loop van
april helemaal in de juiste stemming. Je
hersenen doen hun werk, maar dat betekent
ook dat je nog meer dan anders praat. Het valt
op voor mensen in je directe omgeving dat je
over alles kan blijven doordrammen. Wanneer
ze hier iets van zeggen, trek je er dan lekker
niets van aan. Ook voor jou is praten in deze
tijden een duidelijke uitlaatklep.

Kreeft
Element: Water
Planeet: Maan
Kleur: Oranje
Horoscoop: Je emoties kunnen de komende
dagen hoog oplopen, maar het zal je lukken
deze enigszins in bedwang te houden door niet
overal op te reageren. Het is vaak verstandiger
je mond te houden. Dit betekent echter niet dat
je alles moet opkroppen. Het draait hier om
jouw welzijn, liefste kreeft. Trek je op aan de
mensen om je heen, begin ook echt een
babbeltje wanneer je er eentje nodig hebt en
heb geen schrik om als een zaag over te
komen. Zagen is iets waar velen van ons
meester in zijn geworden dit laatste jaar en dat
is zeker niet onterecht.
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Leeuw
Element: Vuur
Planeet: Zon
Kleur: Goud
Horoscoop: Ook al voel je je fysiek optimaal,
hou je bij het snoepen en drinken toch een
beetje in. Beweeg wat meer en wandel tussen
de middag eens naar een plein of park in de
buurt. Ben je deze al beu gekeken? Zoek dan
een leuke work-out die je in je tuin of in het
park kan uitvoeren. Onafhankelijk van het
weer zul je er sowieso voldoening uit halen.
Plan dit in als een soort routine in je
studeerplanning zodat je er niet van onderuit
kan glippen. Je creatieve ideeën zullen
hierdoor een extra boost krijgen.

Maagd
Element: Aarde
Planeet: Mercurius
Kleur: Wit
Horoscoop: Liefste maagd, je moet de
komende maand misschien eens een paar
dagen zonder social media inlassen. Het is
beter voor je geest en je creativiteit en focus
zullen er merkbaar door toenemen. Plan
alternatieve ontspanningen in tussen het
studeren door zodat je niet meteen naar die
gsm grijpt wanneer je even niets te doen hebt.
Je zal je meer uitgerust voelen en je hersenen
zullen je hiervoor bedanken.
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Weegschaal
Element: Lucht
Planeet: Venus
Kleur: Blauw
Horoscoop: Je krijgt binnenkort goed nieuws.
Je ongerustheid over de gezondheid van een
close persoon vervaagt naar geluk. Het gaat
weer de goede kant op en je omgeving krijgt
weer wat extra kleur. Profiteer van de
gelukzalige momenten en leg jezelf ook eens
in de watten met wat bloemetjes of iets
dergelijks. Wees echter wel waakzaam. Fake
news is everywhere, dus laat je niet leiden
door geruchten.

Schorpioen
Element: Water
Planeet: Pluto
Kleur: Rood
Horoscoop: Beste schorpioen, zorg dat je wat
lekkers in huis haalt, want je zal in de komende
week onverwacht bezoek krijgen (en dan
bedoel ik niet van de politie). Een buur, vriend
of collega zal je een hart onder de riem steken.
Als het niet is om iets dat de komende dagen
bij jou door het hoofd zal spoken, dan is het
wel om iets dat in de korte toekomst de
bliksems zal doen oplichten. Neem zijn of haar
goede raad ter harte, want je zult veel aan de
hulp hebben.

21

Boogschutter
Element: Vuur
Planeet: Jupiter
Kleur: Violet
Horoscoop: Een mengingsverschil tussen
enkelen van de buren kan dankzij jou uit de
wereld worden geholpen. Je prestige bij de
mensen in je nabije omgeving krijgt er een
enorme boost van. Je mag dan ook trots zijn
op jezelf. Wees niet te hard en kijk eens naar
de weg die je al hebt afgelegd. Af en toe moet
je inzien dat je zo slecht nog niet bezig bent.
Vergeet even je zorgen en geniet van het
goede dat je hebt verwezenlijkt.

Steenbok
Element: Aarde
Planeet: Saturnus
Kleur: Bruin
Horoscoop: Je warme gevoelens voor die
Tinder-match worden een van de komende
dagen beantwoord. Reageer erop, want
anders kan je het vergeten. Iedereen wenst
graag wat meer contact deze tijden, maar we
zijn ook allemaal moe. Ook jij voelt dit. Je
gedachten houden je van je doelen af en de
online lessen vragen te veel focus. Hou eens
een minuut stilte om even tot rust te komen en
verleg je aandacht naar de plezierige dingen in
het leven. Probeer de dingen wat te relativeren
en kom wat meer los van de serieuze wereld.
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Waterman
Element: Lucht
Planeet: Uranus
Kleur: Blauw
Horoscoop: Haal wat tapas en booze in huis
en spreek af met wat vrienden (volgens de
coronaregels natuurlijk!). Plan in de
paasvakantie meerdere van zo’n leuke
avondjes in ter ontspanning en je zal je weer
helemaal opgeladen voelen. Let ook even op
die sterke vriend(in) van je, want misschien zit
deze wel minder goed in zijn/haar vel dan je op
het eerste zicht zou denken. Zorg dat je naast
het plezier ook even echt met hem/haar kan
praten over wat minder oppervlakkige zaken.

Vissen
Element: Water
Planeet: Neptunus
Kleur: Paars
Horoscoop: De komende weken vormen een
goed moment voor onderhandelingen. Dit kan
betreffende werk- of schoolgelegenheden zijn,
maar evengoed om privézaken. Je hebt je
moed heropgenomen en weet je argumenten
helder en beknopt over te brengen. Stel
daarom de zaken die veel aandacht vereisen
niet langer uit. Verder zal je je vaker moeten
verplaatsen dan in de afgelopen weken, maar
maak hier gebruik van en neem de fiets. De
beweging en frisse lucht zullen je deugd doen.
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