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Opkomend Praeses dixit
Beste Demetrianen, Leden en Sympathisanten

Het is weer zover: de Demetris Kiesweek! Samen met mijn
Opkomend Praesidium stel ik jullie ons thema voor: ConsBIRacy!
Gedurende deze amusante week zal Chillrijk overspoeld worden
met puzzels, raadsels, bijzondere narigheden en prangende
vragen. Wij hopen dat onze leden ons kunnen helpen om het
mysterie van de ConsBIRacy op te lossen, want de toekomst van
onze geliefde club zou er wel eens van kunnen afhangen...
Maandagavond beginnen we met een Scavenger hunt. Ken jij
Chillrijk goed genoeg om locatie na locatie te kunnen ontcijferen
met niets anders dan een cryptisch raadsel als aanwijzing? Trek
dan alvast je beste wandelschoenen aan want de deelnemers die
de volledige tour snel tot een goed einde kunnen brengen,
ontvangen misschien wel een prijs!
Om jullie wandelbenen terug van energie te voorzien, kunnen jullie
op dinsdagochtend een gratis ontbijtpakketje verkrijgen.
Dinsdagavond wordt het entertainment dan weer voorzien door
het Feestpraesidium. Ik ben enorm benieuwd naar wat ze voor
ons in petto hebben!
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Woensdag gunnen we onze levers even rust en staan we voor
jullie klaar met een online Puzzelhunt. Voor de echte brainiacs
onder ons dus een absolute must. Met de oplossing van de eerste
puzzel, ontgrendelen jullie de tweede puzzel enzovoort en zo
verder, tot ook de laatste puzzel is opgelost. Time is of the essence
want de drie snelste puzzelaars krijgen een prijs!
Volledig bijgetankt, zijn we donderdagavond klaar om er terug
tegenaan te gaan met een fysieke activiteit: een real life Cluedo
mysterie! Waar is Praeses Bamber gebleven? Is ze ontvoerd? En
waarom dan wel? Hopelijk vinden jullie spoedig de antwoorden op
de ‘wie’, de ‘waarom’ en de ‘waar’ want enkel zo kunnen jullie haar
bevrijden!
Na een goed gevulde Kiesweek, komt vrijdag dan eindelijk het
moment van de waarheid... De Stemming en Bekendmaking!
Heeft het Opkomend Praesidium 2021-2022 zich waardig
bewezen? Zullen wij jullie volgend jaar kunnen entertainen? Breng
jouw stem uit en bepaal mee de toekomst van Demetris!
Ik heb er alvast heel veel zin in en hopelijk zien we jullie snoeten
talrijk op de activiteiten verschijnen.

Ut Vivat, Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Jana Weyns
Opkomend Praeses 2021-2022
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Opkomend Scriptor dixit
Elaba
Welkom in mijn allereerste editie van ’T BIR’eke!
Het was me weer eens een jaar, seg! Een jaar waarin ik, volgens
mij, meer computerproblemen dan nieuwe mensen heb leren
kennen. Toch heeft het huidig Praesidium er alles aan gedaan om
de (pre)schachten met open armen te verwelkomen. Het is dan
ook met pijn in het hart dat we binnen een paar maanden afscheid
moeten nemen van dit toffe Praesidium.
Máár niet getreurd, in deze editie kunnen jullie alvast kennis
maken met het Opkomend Praesidium dat hopelijk volgend jaar
Demetris mag vertegenwoordigen. Wie dit wordt, is geheel aan
jullie. Breng vrijdag dus zeker jullie stem uit! Ook tijdens de rest
van de week staan er een hoop toffe activiteiten gepland waar
ieder lid gratis kan aan deelnemen.
Hopelijk zien wij jullie allemaal daar!

Ut Vivat,Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Zoë Smits
Opkomend Scriptor 2021-2022
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Agenda kiesweek
MAANDAG 19-04
Start: 19u
DINSDAG 20-04
09u - 12u

Scavenger hunt te Wilrijk

Afhaling ontbijtmanden

Start 20u30
Feestpraesidium: A
wild Demetris chase

WOENSDAG 21-04
Start: 10u
Puzzelhunt vanuit uw kot

DONDERDAG 22-04
Start: 19u
Levensecht Cluedospel te
Wilrijk

VRIJDAG 23-04
12u - 19u
Stemming online

20u
Bekendmaking op Discord
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Memes
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Molmemes
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Opkomend Praesidium
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Opkomend Praeses: Jana Weyns
Gegroet iedereen, ik heb de extreem moeilijke
taak gekregen van een tekstje te schrijven
over Jana. Over Jana valt heel veel te
zeggen, maar ik ben jammer genoeg
gelimiteerd tot 170 woorden. Daarom zal ik
zo veel mogelijk informatie geven in zo
2018-2019: Por
weinig mogelijk woorden. Here I go.

2019-2020: Scriptor

2020-2021: Vice-Praeses
Jana is niet zoals de meeste Jana’s.
Jana doet zo van die vreemde Janadingen die andere Jana’s niet zouden doen. Je weet wel, zo’n
standaard Jana-dingen doet onze Jana niet. Of soms doet onze
Jana dingen alsof ze standaard zijn die andere Jana’s niet direct
zouden doen. Onze Jana kan je tegenkomen in meerdere Janabuien. Zo heb je standaard Jana, tipsy Jana, zatte Jana, grappige
Jana (deze is zeer speciaal), grammar nazi Jana en nog vele
andere.

Ik zou nog wel effe door kunnen gaan,
maar dan zouden jullie nog steeds niet
veel weten. Ik kijk in ieder geval al heel
hard uit naar het komende jaar.
Want ik weet dat alles goed gaat komen met Jana als onze
Praeses. In mijn ogen, hebben wij de beste Jana.
Dixit
Jens Homburg
Opkomend Vice-Praeses 2021-2022
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Opkomend Vice-Praeses Comité:
Jens Homburg
Wat kan ik allemaal zeggen over deze giniale kerel,
buiten dat Jens op korte tijd een heel goede vriend
is geworden. We hebben onze eerste echte babbel
gehad tijdens ‘Demetris on Ice’ vorig jaar. Ik had 2
dingin al meteen door: 1) wat een ongelooflijk
vriendelijke, rustige, chille kerel, 2) amai geen
rimpels voor zijn leeftijd? Het is wel pas een
2019-2020: Schachtenkoning
tijdje later dat ik deze (g)oude man echt heb
2020-2021: Vice-Praeses
leren kennen. Als schachtenkoningin
(oops?) klom hij meteen op tot Vice-Praeses,
waardoor ik het geluk had met hem in het bestuur te zitten. Zonder zagen of
klagen pakte hij die rol als Vice-Feest op zich en al snel merkten we dat hij
iemand was op wie je kan rekenen, en niet bang is om voor zijn men(g)ing uit
te komen. Met Vice-Comité op het programma nu, weet ik dan ook met
zekerheid dat Jens het uitstekend gaat doen. Jana zou niemand beter aan haar
zijde kunnen hebben.
Nog wat interessante weetjes over Jens? Jens is een deuginiet. Hij is namelijk
geen stuurman, maar heeft toch al het schipperskwartier van heel dichtbij
gezien. Bio-inginieur heeft hij even geprobeerd, maar is ondertussen al even
zoekend naar een andere manier om zijn ginger centjes te verdienen. Ik hoop
dat hij snel zijn weg vindt, omdat het echt een goede kerel is, maar stiekem
hoop ik ook dat hij voor eeuwig bij ons blijft, zodat hij kan blijven rijden voor
Demetris hihi shht xxx
Conclusie: Doe er zeker een babbel mee als je hem tegenkomt. Daar misschien
nog een laatste tip bij; laat u niet mispakken. Het lijkt een onschuldige jongen,
maar als dat giniepig lachje tevoorschijn komt, then you know you’re in for a
ride. Helemaal perfect voor Demetris dus. Met Jens in ons Praesidium zijn we
werkelijk ginvincible.
Dixit
Edissa Kayirangwa
Opkomend Cantor 2021-2022
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Opkomend Vice-Feest: Rik Joossens
Met veel plezier stel ik jullie onze Vice-Feest
voor Rik. Naast de adembenemende
dansmoves en jodeltalenten, beschikt hij
over veel verantwoordelijkheid en humor.
Een sociaal beestje totaal geschikt voor
deze functie. Merendeel van zijn tijd
2020-2021: schacht
spendeert hij in het bos met zijn favoriete
kikker en dit als een echte natuurkenner.
Over dieren gesproken, Rik heeft een panische angst voor
paarden.
Na een stevig avondje stapje, vindt hij het geweldig om zijn
prachtig gat aan Jan en alleman te tonen. Indien interesse,
gewoon vragen is de boodschap en vraag ook zeker eens naar
zijn shitty jokes. En als je hem helemaal wil inpalmen, schotel dan
een citroenijsje voor. We kijken er naar uit om er een beire goei
(hopelijk coronaloos ) jaar van te maken vol humor en plezier.
Dixit
Celine Van der Perre
Opkomend Schachtentemmer 2021-2022
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Opkomend Cantor: Edissa Kayirangwa
Edissa, Jacqueline, mijn enige echte Sprookjesboom
of voor de meesten: ons Eddie. Een introductie tot
deze Fort VI-lievende krullenbol is niet nodig want
deze Ancien komt voor een 4de keer op voor een
Praesidiumfunctie. Hoewel we ze in het Bestuur
gaan missen, kan ik niet meer over the moon
2017-2018: Por
zijn met haar beslissing om Cantor te worden,
2018-2019: Ab-Actis
want daar van voor met zijn twee, dat is een
2019-2020: Vice-Praeses
recept voor absoluut epische momenten.
2020-2021: Quaestor
Ik heb met deze griet al zo veel geweldige
herinneringen dat ik mij geen Demetris zonder haar kan voor stellen. Al vanaf
mijn eerste cantus met een doopfrak en nog voor ik aan mijn eigen
Praesidiumavontuur begon, kon ik al op deze griet rekenen als mijn drinking
buddy. Die avond was gevuld met vele appeljenever-iceteas, heel veel gelach
en gebrul maar vooral met veel vriendschap. Het was de eerste van vele hypemomenten samen (lees: quadrupel geparkeerd op TD, workshop ‘knutselen met
museletten’, vliegende wijnfles aan zee, gin’ekes daydrinken in de zon,...) and
we’ve been blabbing ever since.
Ik heb dankzij ons Eddie kennisgemaakt met de vriendschap, warmte en
fratskes die onze club te bieden heeft want deze grote (figuurlijk) madame is
Demetriaan in hart en nieren en heeft alle eigenschappen die onze vereniging
zo geweldig maakt.
Beste Eddie, ik sta te popelen om volgend jaar samen met u nog eens het beste
van onszelf te geven in Chillrijk. Al dansend en hatsend in de KP, al zwijnend
en zingend aan de corona en nu ook samen al lollend aan de voortafel. I
absolutely adore you xoxo.
Dixit
Jana Weyns
Opkomend Praeses 2021-2022
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Opkomend Schachtentemmer:
Celine Van der Perre
De opvolgster van Marnik wordt ons Celine. Ik
krijg al flashbacks naar mijn schachtentijd
met Gitte als temmer, want die twee hebben
wel wat gelijk. Ja, ik kan nu al zeggen dat de
schachtjes
hoofdpijn
gaan
krijgen
aangezien Celine wel goed kan
roepen (of is het eerder gillen?). Als
2019-2020: Por
schacht zou ik proberen zo goed
2020-2021: Magister Humanitas
mogelijk te luisteren, want deze griet
van Edegem laat niet met zich sollen. Ow ja, en ze drinkt graag
bier
. De rol van Schachtentemmer staat dus op haar buik
geschreven. Los van haar harde kant, is het echt een topgriet
waarmee ge altijd plezier kunt maken. Ze is van veel op de hoogte
en weet alle geheimen van Wilrijk, aangezien roddelen haar niet
onbekend is. Daardoor heeft ze altijd wel een kampvuurverhaal
klaarstaan zodat er geen gênante stiltes plaatsvinden.
Bij deze heb ik de schachtjes van volgend jaar gewaarschuwd en
hoop ik dat cantussen volgend jaar mogen doorgaan, zodat ze
voor de schachtenbak kan gaan zitten en samen met de
schachtjes een beetje (te veel) moet drinken.
Dixit
Tim Goossens
Opkomend Feest 2021-2022
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Opkomend Zedenmeester:
Inne Scheyltjens
Ik moet strijder Inne introduceren, dus hier gaan we
dan. Zedemeester is een functie die voor haar
bestemd was. Het is net zoals pindakaas en
jam, Shrek en Donkey of Bram en soa’s. Je
kunt niet Inne zeggen zonder Zedenmeester.
Probeer het maar, het lukt gewoon niet. Inne
haar passie voor die functie is zo
bijzonder dat ze zelfs haar ruimte cake
2019-2020: Schachtenkoningin
ervoor aan de kant legt. Inne is buiten de
2020-2021: Zedenmeester
zuipkoningin van Wilrijk, een tiktokster
die Charlie D’Amelio voor haar geld laat lopen. Ik kan uren doorgaan
over haar bizarre verhalen die ze heeft meegemaakt op de
legendarische TD’s. Met haar vinnige hand kan ze de meest onmogelijke
goocheltrucs werkelijkheid maken. Legendes zeggen dat ze nog altijd
haar bijzondere truc uitprobeert. Zedemeester is het minste wat ik Inne
zou gunnen. Mensen die voor deze functie opkomen hebben geen schijn
van kans, ze verslindt ze als een gazelle die voor een groep leeuwen is
gegooid. Inne haar bloed is vervangen door Cara. Ze is de slimste
persoon die ik ken, ze was zo slim dat ze voor de tweede keer dezelfde
studie doet om een uitdaging aan te gaan. Ik bewonder Inne met mijn
ziel en buig voor de zuipkoningin.
Ly Bram “strijder” Leemans

Dixit
Bram Leemans
Opkomend Ab-Actis 2021-2022
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Opkomend Ab-Actis: Bram Leemans
Ik stel jullie voor aan Bram Leemans. Een
creatieve boer die zowel deel uit maakt van
kamp zwart, geel, rood als van kamp oranje
en daar ook enorm trots op is. Een stukje
kaas of een stuk chocola, daar zeg je toch
geen nee tegen? Bram heeft van beide een
uitgebreide kennis en helpt je met plezier
2020-2021: schacht
de beste soorten uitkiezen.
Onze Ab-Actis in spe is een ongelooflijke flapuit die geen enkele
ongemakkelijke stilte voorbij laat gaan om een awkward grapje te
maken, waar, ondanks het flauwheids-gehalte, iedereen altijd erg
hard mee moet lachen. Niet alleen heeft hij humor om U tegen te
zeggen, hij heeft ook berensterke armspieren. Geen zin om eiwit
op te kloppen voor die lekkere cake waar je al maanden lang naar
craved? Dan is Bram the man you need! Hij heeft namelijk de
dorpskampioen ‘eiwit-kloppen’ van zijn thuisdorp verslagen in een
wedstrijdje ‘om ter snelste eiwit opkloppen’. Met deze spierbundels
zal hij dan ook zijn uiterste best doen om volgend jaar alle banners
en posters te verzorgen!
Dixit
Zoë Smits
Opkomend Scriptor 2021-2022
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Opkomend Scriptor: Zoë Smits
Ik ga jullie voorstellen aan Zoë Smits,
Opkomend Scriptor. Ze kan in het wild
gespot worden op haar iconische fiets met
een t-shirt van Metallica en lange
wapperende haren. Wees wel voorzichtig
bij het benaderen van deze soort, want ze
durft bijten. Ze is een soort van Mega Mindy
en haar tijd is nog lang niet om!

2020-2021: Por

Ik kan me niemand beter voorstellen binnen het Praesidium dan
zij, die de belichaming is van ‘hard gaan of niet gaan’. Avonden
met Zoë zijn altijd een avontuur, saai zijn, is haar onbekend. Heb
je ooit nood aan een discussie over welke nineties band de beste
is of gewoon nood aan een luisterend oor, dan ben je hier aan het
juiste adres. Kortom als je haar tegenkomt, is er geen reden om
niet even te stoppen voor een babbel.
Dusss samengevat heb je voor een goede avond niet meer nodig
dan Zoë en wat brandstof. Ik kijk al uit naar de volgende
avonturen!
Dixit,
Rik Joossens
Opkomend Vice-Feest 2021-2022
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Opkomend Feest: Tim Goossens
Timmeke Timmeke Tim
Ondanks dat we weinig te doen hebben gehad dit jaar,
heeft hij als Sport toch iedereen actief laten meedoen
met alle activiteiten die er nog wel waren. Als ProSport zou ik zeggen dat hij het zeker goed gedaan
heeft, en mag ik met trots verklaren dat deze
2019-2020: schacht
geweldige kerel gewoon nog een jaartje het
2020-2021: Sport
Demetris-Praesidium zal rechthouden. Toen ik aan
het reflecteren was over wat ik samen met hem
gedaan heb dit jaar, moest ik toch even denken aan een ander moment, waarbij
ik ook enorm trots was op deze makkerman.
Het was een dinsdagavond (of maandag of woensdag of donderdag ik weet het
eigenlijk niet meer) en we hadden activiteit met Ingenium, dit natuurlijk in de
periode dat het nog kon. Het was bingoavond in de Vizit en omdat Corona dus
zeker al wel een ding was, moesten we per 4 aan een tafel zitten. Dit werd voor
mijn tafel 3 en ik kreeg de eer, de tafel te delen met Inne en Tim. Deze laatste
jongeheer had echter een beklag op zijn maag (letterlijk); meneer had een
maagontsteking. Hij wilde maar 1 pintje drinken en het daarbij houden (wat een
zeer wijze keuze was). Toen hij dit verkondigde keken Inne en ik elkaar vol
ongeloof aan, teleurgesteld in de verloren derde drankgenoot van de avond.
We bekeken samen de menukaart en zagen in een onderhoek een ongezien
goedkope promo: Sangria voor maar 1 euro! De geboren kortingskopers die we
zijn, beslisten we dit de drank van de avond te maken. Sangria valt bovendien
licht op de maag, dus zo zou Tim toch kunnen volgen.
Toen we ons eerste glas op adtten, proefde het als water. Het
alcoholpercentage van sangria werd met de natte vinger geschat op een 3% en
een plan werd gesmeed: de drankkaart (goed voor 10 euro aan consumpties)
die voor elk van ons lag, zou zo snel mogelijk op moeten, en we bestellen enkel
sangria. Dat moet sowieso wel lukken, dachten we. Bon, we bestelden al ineens
2 glazen per persoon; 1 om te adten en 1 om rustig te drinken (ja, wij hebben
wel manieren). Ondertussen hoorde ik Tim wat kreunen op de achtergrond over
dat hij pijn had en dat nog niet zeker was of hij mee zou volgen of niet, maar
groepsdruk is een prachtig en krachtig gegeven
dus volgde hij mee.
Fast forward naar een uur verder, wanneer de
Demetris-shift begint. Gelukkig had niemand
van onze tafel shift, dus wij konden lekker voort
met onze sangria-sessie, die ondertussen al 7
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sangria’s per persoon op zijn teller had staan. Tim heeft tot nu toe alles mee
gevolgd, omdat hij gewoon een absolute tank is, maar dus ook een bezwijker
onder druk. Afzien deed hij wel, want een vijftal minuten eerder verklaarde hij
gedaan te zijn met het sangria drinken. Zijn maag zou het zogezegd bijna
opgeven, maar omdat Inne en ik al vrij tipsy waren, trokken we er ons niet veel
van aan en lieten we hem maar wat praten. Omdat onze shift-draaiende medeDemetrianen natuurlijk ook al wat hadden gedronken en in een genereuze bui
waren, kregen wij plots telkens glazen sangria op tafel, zie het als een aalmoes.
Inne en ik waren niet van plan dit zonder Tim op de slurpen, dus drukten we
hem nog even mee in onze opgave. Wat toen een zwakke toegave was, bleek
uiteindelijk zijn downfall.
Na een half uur viel het op dat er vrij veel sangria's op onze tafel waren gezet,
want we waren alle 3 de tel al lang kwijt. Geschat dat dit aantal rond de 15-17
sangria’s lag, beseften we allemaal plots hoe enorm zat we eigenlijk wel niet
waren. Voor Inne en ik was dit grappig, maar voor Tim net iets minder. Dit
beseften we toen hij met zijn zatte kloten plots onhandig naar het toilet spurtte.
In het kleinste toiletkotje van de zaak zette hij zichzelf neer, en initieerde hij een
hevige spauwsessie van ongeveer 3 uur. Inne en Ik waren daarop ook allebei
te zat om onze shift later op de avond te kunnen uitvoeren. Uit later onderzoek
bleek dat sangria wel degelijk 7% alcohol bevat in plaats van 3. Onze Tim hier
was niet blij met deze ontdekking, maar we hadden er dan toch een geweldige
avond aan overgehouden, waar niet veel herinnering meer van was. Wat Tim
er wel aan over hield, was een driedubbel zo erge maagontsteking.
Moraal van het verhaal; kijk altijd het etiketje na van wat je drinkt, en laat
niemand met een maagontsteking meevolgen als ge zelf goed zat wilt gaan.
(Voor de geïnteresseerden, op het moment dat ik dit schrijf heb ik zelf een
maagontsteking, weliswaar minder erg dan onze arme stakker Tim, maar
alleszins een gevolg van pure, rauwe karma.)
Tim, my man, my homie, het ga je goed en Demetris zal blij zijn met u nog een
jaartje als Praesidium! Hopelijk vergeef je mij voor uw maag te verneuken. Het
spijt me het te moeten zeggen, maar you failed de groepsdruk-test!
Tot op de volgende bingoavond, lieve schattebout xxx
Dixit
Marnik Dragers
Feestpraesidium 2020-2021
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Wist je dat…
… ‘I’m living like a butterfly now’ dixit Jan?
… ‘Ah, is dat het hfdstk over differentiatievgl?’ dixit Inne?
… ‘STEEKT DIE STOK ER NU IN, Amber’ dixit Mamber
… ‘Pas op of ze spauwt in uw bed subiet he’ dixit Perry tegen Lukas?
… ‘Daar ligt toch al kak in’ dixit Lukas?
… Bruna boert in Lukas zijn gezicht?
… Lukas spauwt?
… ‘Ik ben het beste lief ooit’ dixit Bruna?
… ‘Lukas steekt zo van die dingen in zijn mond waarvan ik denk, die
moeten niet in uw mond’ dixat Bruna?
… ‘Ooooh piemelbel’ dixit Eddie?
… ‘Dat zijn veel piemels’ dixit Jens?
… ‘Oh nee, wacht, piemels’ dixit Jana?
… ‘Gay zijn is wel chill, denk ik’ dixit Bram?
… ‘Groot voorhoofd, maar goeie seks’ dixit Smegmathijs?
… ‘Met natte vingers’ dixit Dries?
… schaar, steen, saté?
… Bruna Nicot is en ik ben Inne?
… ‘Ik had gehoopt dat hem nog wat zou groeien’ dixit Toon?
… ‘In elk mogelijk gatje zitten ze wel’ dixit Toon?
… ‘We noemden dat rape on the beach’ dixit Nuri?
… ‘Ik ben echt een turbo pisser’ dixit Rik?
… ‘Technisch gezien delen jullie een poes’ dixit Rik?
… Jens van Waarloos is?
… Jens centraal in de kont zit?

?
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DEMETRIS
PRAESES
VICE
QUAESTOR
SCHACHTENTEMMER
ZEDENMEESTER
CANTOR
MAGISTER
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SPORT
AB-ACTIS
MENTOR
FEEST
SCRIPTOR
SCHACHT
KIESWEEK
BIREKE

Welke cocktail ben jij?
Je houdt van…
…rum (lang leve Jack Sparrow)
…wodka

2 punten
1 punt

Favo fruit/vrucht is…
…ananas
…limoen
…veenbessen
…appelsien

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

Je houdt van…
…zoet
…spicy
…fris
…neutraal (niets overheersend)

4 punten
2 punten
3 punten
1 punt

Je bent…
…avontuurlijk
…klassevol
…speels
…rustig

1 punt
2 punten
4 punten
3 punten

Favo cocktail kleur is…
…wit
…rood
…geel of oranje
…doorzichtig (zoals water)

4 punten
2 punten
1 punt
3 punten
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5-7 punten → Sex on the Beach
Jij prefereert een iets zoeter drankje. Sex on the
Beach is het ideale drankje op een warme
zomeravond of wanneer je een leuk feestje
geeft. Het ziet er kleurrijk, speels en avontuurlijk
uit.
8-11 punten → Cosmopolitan
Dit drankje is er eentje met klasse. Ideaal om op
een eerste date te drinken of op een romantisch
avondje thuis. Het drankje heeft een dieprode
kleur, wat klasse doet uitstralen.
12-15 punten → Mojito
Jij houdt van een iets frisser drankje. Het is
ideaal te drinken op een warme avond en heeft
net dat tintje frisheid. Er zijn enkele varianten op
deze cocktail, eentje hiervan is de Strawberry
Mojito. Het glas is klein maar toont een zuiver en
speels geheel.
16-18 punten → Pina Colada
De Pina Colada is een exotische cocktail, ideaal
om te drinken op een parelwit strand met
azuurblauwe zee. Het is een zoete, plakkerige
cocktail waarin kokosnoot en ananas sterk
overheersen.
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Feestpraesidium
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Amber Possemiers
Ambertsj, onze allerliefste, onze aftredende Praeses,
in deze woestijn van een jaar zorgde ze voor een paar oases.
Ze had het toch maar moeilijk te verduren,
maar bleef toch vol moed haar Praesidium aansturen.
Ook al was het moeilijk om voor elke
activiteit met een nieuw idee te komen,
bleef haar creativiteit toch maar
stromen.
Zowel online als int echt,
waren die activiteiten zeker niet slecht.
Wat ik wel miste was veggie avond,
ons goei voedsel voelde altijd mega
goed in de mond.
We zullen da volgend jaar moeten inhalen,
en daarna door Leuven gaan dwalen.
Tis altijd plezant me u erbij,
en hiermee vul ik dan de bladzij.
Van je favoriete hulp met programmeren,
Jan Vermeeren.
Dixit
Jan Vermeeren
Feestpraesidium 2021
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2018-2019: Por
2019-2020: Sport
2020-2021: Praeses

Jan Vermeeren
Met veel pijn in het hart neemt Demetris
afscheid van ongetwijfeld een van de
enthousiaste praesidiumleden die
Demetris ooit heeft gehad. Namelijk
de enige echte JAN die maar liefst 3
jaar lang zich ten volste heeft
ingezet voor onze prachtige
vereniging.
2017-2018: Schachtenkoning
2018-2019: Feest

Ik heb hem leren kennen als
2019-2020: Quaestor
iemand die altijd vrolijk is en
2020-2021: Cantor
iemand die altijd zin heeft in een
feestje. Dankzij Corona heeft hij echter nooit zijn functie kunnen
uitoefenen en dat is heel jammer. Ik had heel graag een cantus
bijgewoond waarbij Jan de liedjes inzette op zijn unieke manier. Ik
weet zeker dat hij dat fantastisch had gedaan. Maar nu is het
jammer genoeg tijd om de fakkel over te dragen aan de volgende.
Dixit
Juliet Van Haudt
Feestpraesidium 2021
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Marnik Dragers
Het is mij een grote eer om vandaag mijn
hbiba aan jullie voor te stellen: onze Marnik.
Als je deze mooie jongen ondertussen nog
niet hebt leren kennen, dan heb je zeker
iets gemist in je leven. Dit
academiejaar heeft hij, ondanks de
2018-2019: Schachtenkoning
2019-2020: Sport
corona maatregelen, zijn rol in het
2020-2021: Schachtentemmer
Demetris
Praesidium
als
Schachtentemmer zonder enige
moeite perfect uitgevoerd. Hij heeft de schachten nog steeds
kunnen entertainen met activiteiten, zowel de leuke als de ranzige.
Deze guy kan je ook versteld doen staan door zijn gekke
dancemoves, of je nu hiphop, soul, jazz of rap opzet, hij gaat los.
Onze Marnik kan overal slapen, op de grond, in de zetel, maar ook
op mijn gat, wat beetje gay is maar oké, of course (love you hbiba).
Deze zebb heeft te veel Arabische scheldwoorden van me geleerd
en ik kan zeggen dat ik zeer trots op hem ben. Demetris verliest
een schat van een jongen.
Marnik, mijn hbiba,
love you xxx
oké kowed nu
Dixit
Mohamed Rabhi
Feestpraesidium 2021
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Mohamed Rabhi
Met een zeer hart moet ik jullie vertellen dat ook
Mo het Praesidium gaat verlaten.
De eerste keer dat ik Mo zag, was toen hij
de
nieuwkomers
op
campus
Groenenborger een rondleiding gaf. Hij viel
meteen op als een enthousiaste, vlotte
2019-2020: schacht
kerel die graag hier en daar eens een
2020-2021: Ab-Actis
grapje maakt. Later bleek dit ook helemaal
het geval te zijn. Hiernaast is hij ook nog
eens super zorgzaam en attent. Een schat van een gast dus.
Nu is er toch wel één avond die mij zeer hard is bijgebleven. Het
was mijn eerste chillsessie als officiële (pre)schacht en ik was er
meteen stevig tegenaan gegaan. Nadat ik mijn maaginhoud aan
heel het park had tentoongesteld, wilde ik overmoedig alleen aan
mijn fietstocht naar huis beginnen. Maar Mo, echte heer die hij is,
stelde voor om mij helemaal naar huis te fietsen. Dit wetende dat
hij dan een serieuze omweg moest maken en niet één, maar twee
bruggen over zou moeten! Zo gezegd, zo gedaan, heeft hij mij
levend en wel voor mijn voordeur afgezet. Sinds die avond ben ik
hem waarschijnlijk al drie levens verschuldigd. En dus bij deze;
Mo, Nen dikke, dikke mercie!
Dixit
Zoë Smits
Opkomend Scriptor 2021-2022
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Juliet van Haudt
Ik heb deze keer de eer om van Juliet, onze
Mentor 2020-2021, afscheid te nemen.
Zij verlaat net zoals ik het Praesidium,
maar wel met een veel coolere reden
dan gewoon afstuderen, ons Juliet gaat
volgend jaar Montpellier een semester
2019-2020: Por
2020-2021: Mentor
onveilig maken met haar aanwezigheid.
Ik wens je daar super veel plezier want
Erasmus lijkt mij echt een super toffe ervaring!
Je blijft natuurlijk voor altijd vereeuwigd als Ouwezak bij Demetris,
en ik kon mij afgelopen jaar geen betere Mentor voorstellen. Je
enthousiasme voor de functie was direct duidelijk, van in de
Kiesweek al en toen het jaar eenmaal begon, wou je er niet
gewoon maar 1x staan per semester. Jij wou de eerstes meer
begeleiding geven en daar hebben ze enorm veel aangehad!
Dit jaar hebben we niet samen kunnen feesten in de KP, spijtig
genoeg, de foto is er eentje van vorig jaar, maar enkele
chillsessies op kot of in ’t parkje maakten het gemis van feesten
en cantussen toch al iets beter. Ik hoop dat er een KP is in
Montpellier en zo niet dan kunnen we hopelijk nog eens poseren
voor de foto in het tweede semester in de enige echte KP.
Heel veel plezier, je zal gemist worden en als souvenir verwacht
ik een pakje muntjes
!
Dixit
Amber Possemiers
Feestpraesidium 2021
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Tim Franck
Met pijn in het hart kondig ik het vertrek van onze beste
vriend Fim Frankie aan. Zonder deze middelman in de
integrale veiligheid zal Demetris moeten vrezen om
niet in te storten!
Plots denk ik terug aan zijn toen-nog-onschuldige
blik, toen we samen in de schachtenbak zaten.
Ratten deed hij als de beste, hij kwam er dan ook
2018-2019: schacht
telkens makkelijk onderuit. (Nee, niet door zijn
2019-2020: Commilito
lengte. Oké, toch misschien een beetje. En door
2020-2021: Feest
zijn zwarte coltrui, waarmee hij zich camoufleerde
in de duisternis en die hij voor een reden elke keer
aanhad waarschijnlijk ook.) Op de d@@p werd het me al duidelijk wat een ratje
hij was. Ongeveer 1 uur na het begin hoorde ik achter me iemand fluisteren,
"Pssssst Marnik, Marnik, Marnik, kom nu, snel.” Dus ik draai me om en meneer
staat daar met zijn kabouter-outfit aan, pinnenmuts on point en zijn beide
handen vastgetaped aan een rieten mandje, wat een duts. In dat mandje spotte
ik direct niet 1, niet 4, maar een 15tal lookteentjes die hij dus had uitgespuwd.
Ze waren allemaal al minstens 1 keer gekauwd en daarna duidelijk terug
uitgespuwd, dit viel te zien aan de dosis speeksel die mee in het mandje zat.
Als de Temmer dit zag, was onze vriend hier waarschijnlijk al snel niet meer de
gelukkigste kabouter van het kabouterbos. De angst in zijn kabouteroogjes
sprak dus boekdelen. De vriendelijke medeschacht die ik ben, kapte ik natuurlijk
het mandje leeg, onhandig weliswaar, maar met een succesvol geleegde mand
als gevolg. Sinds dat moment wist ik dat Tim zo een van die ratjes was, alleen
had hij er een magnifieke baard bij. Hij werd uiteindelijk een enorm chille
medeschacht, en we hebben samen geweldige tijden meegemaakt. Hopelijk
komen er nog meer, bij deze wens ik hem succes in het verdere leven! Xxx
Dixit
Marnik Dragers
Feestpraesidium 2021
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Sponsors
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Gust: a Space Odyssey
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Hersenbrekers
Ik heb gaten in mijn onder- en
bovenkant,
mijn
linkeren
rechterkant en in het midden. Toch
houd ik water vast. Wat ben ik?

Er zijn 3 kamers en je moet bij
1 naar binnen. Achter de
eerste
deur
zitten
2
moordenaars.
Achter
de
tweede deur 2 leeuwen die al
drie maanden niet gegeten
hebben. Achter de derde deur
brandt een heftig vuur. Welke
kamer ga je in?
De tweede, want de leeuwen
zullen inmiddels dood zijn…

Jantje droomt dat hij over een
brug loopt. Als hij op het midden
van de brug staat, ziet hij een
leeuw voor zich. Hij wil terug
lopen, maar aan de andere kant
staat een tijger.
In het water springen lijkt ook
niet fijn, want daar zwemmen
krokodillen.
Wat moet Jantje doen?
Wakker worden!
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een spons

Examenhoroscoop
Fire Signs
RAM
Jij neemt het heft in eigen handen, Ram! Begin met
orde in de chaos te scheppen en ruim je bureau op.
Maak vervolgens een schema voor komend examen, wapen je
met een studie-overlevingspakket (fluostiften, post-its, doos van
jouw favoriete koekskes en een heerlijk kopje koffie) en draai de
knop van de radio een volume hoger om er in te komen. Go get
them tiger!

LEEUW
Je krijgt nieuwe energie door de hete adem van de
concurrentie. Een medestudent twijfelde aan jouw
studiecapaciteiten, maar dat was net de trigger die je nodig had
om er volledig voor te gaan. Het wordt een spannende strijd maar
het eindresultaat is positief!

BOOGSCHUTTER
Terwijl je je moet focussen op die ingewikkelde theorie
dwalen je gedachten heel de tijd af… Iemand heeft
jouw hart gestolen! Venus lacht je toe maar vergeet niet dat deze
wulpse dame menig student heeft doen buizen met haar zwoele
verleidingstrucs. Time to study Boogschutter, anders moet je die
warme augustusnachten weer achter je boeken doorbrengen.
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Earth Signs
STIER
Je kan je echt niet concentreren op je cursus, hoe hard
je ook probeert. Wees nou niet koppig en stop even
met studeren. Ga buiten even een frisse neus halen, placeer een
‘danske’ in de living of bel je allerliefste mamaatje en doe je beklag
tegen haar. Je zult zien, het lucht enorm op en hierna kan je weer
met frisse moed in je boeken duiken.

MAAGD
Neem het heft in eigen handen als je voelt dat het
allemaal wat te lang aansleept. Je bent soms te
afwachtend, maagd. Durf die sprong te wagen en stuur dat pikante
sms’je. De energie van een nieuwe liefde zal jouw dat tikje extra
moed geven om de donkere examenmaand te overleven!

STEENBOK
Je bent de laatste tijd veel te gestresseerd Steenbok
en dat verlamt je. Als je zo verder doet, krijg je
misschien wel een black-out op dat belangrijke examen. Dus stop
met stressen, laat je niet opjutten door je mede-studenten en haal
diep adem. Het komt heus allemaal wel goed, zolang je rustig blijft.
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Air signs
TWEELINGEN
Jouw inspanningen beginnen eindelijk zijn vruchten af
te werpen en je behaalt dan ook schitterende
resultaten op dat moeilijke examen. Hou deze goede gewoonte
aan en je zult zien dat er een schitterende zomer voor jouw in het
verschiet ligt.

WEEGSCHAAL
“There's more to see than can ever be seen, more to
do than can ever be done.” Nog nooit raakte deze
boutade uit de Lion King jou zo hard! Maar geef niet op liefste
Weegschaal, het einde is nabij. Ook al lijkt het nu alsof je nooit
héél de cursus op een nacht tijd kan studeren, ga ervoor! De
sterren voorspellen namelijk dat je steengoede examenvragen
voorgeschoteld krijgt…

WATERMAN
Boordevol energie en vol enthousiasme smijt je je in de
strijd. Maar beste Waterman, je moet het wel nog
uitzingen tot eind juni. Dus verschiet je kruit niet te vroeg en zorg
toch maar dat je die zeven uur slaap per nacht haalt.
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Water signs
KREEFT
Dit is niet het moment om lui te zijn. Haal die cursussen
boven en doe nog je best om de schade van het
afgelopen semester goed te maken. Je ‘toekomstige ik’ zal je
dankbaar zijn en het bezorgt je bovendien een extra maand
vakantie in de zomer. Nog even op de tanden bijten dus!

SCHORPIOEN
Je hebt geen talenknobbel, beste Schorpioen, en dat
wist je al. Maar nu heb je wel uitzonderlijk veel pech
gehad. Toen jouw professor op je mondeling in het West-Vlaams
tegen jou begon, verstond je écht niet wat hij vroeg. Alleen dat
‘keer a keer were’ op het einde. Eet een ‘stuutje’ met choco,
volgende keer beter én anders ‘a djoef op zijn mulle’!

VISSEN
Het is meer dan ooit belangrijk dat je hoofdzaken van
bijzaken kunt onderscheiden. Dus verlies je niet in de
details van jouw cursus, liefste vis, of je raakt nooit helemaal rond
en geloof het maar, de professor vraagt ook een examenvraag uit
het laatste hoofdstuk!
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Examenweetjes
BOOSHEID MAAKT JE DOM
Het is wetenschappelijk bewezen dat boosheid je
intelligentieniveau tijdelijk doet dalen. In een
woedeaanval komen er immers nooit de sterkste
argumenten naar boven…

SEKS DOET JE BETER
PRESTEREN
Wie tijdens de blok niet zeker is van zijn
stuk, belt beter zijn wederhelft even op
voor een beetje ontspanning. Uit een
nieuwe studie blijkt dat seks ervoor
zorgt dat we beter scoren op examens.
Het zou er namelijk voor zorgen dat we
productiever zijn en ons beter kunnen
concentreren. Denk dus niet dat een
stomende vrijpartij gewoon een
afleiding is. Nee, seks is een goede
remedie tegen stress, het geeft je
zelfvertrouwen een boost, het zorgt
voor een goede nachtrust en het
belangrijkste: een orgasme laat je meer
en beter onthouden!
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ETEN DOET WETEN
➔ Vis stimuleert de hersenen.
➔ Bananen
helpen
tegen
zenuwen.
➔ Chocolade helpt tegen alles, dat
weet iedereen. Maar volgens
wetenschappers ook tegen
stress.
➔ Kauwgum/pepermunt zorgt voor
een betere concentratie
➔ Thee helpt ontspannen (al drink
je best niet te veel thee want dan
krijg je ruzie met je blaas).

DRUGS EN ALCOHOL FTW
Het schijnt dat als je onder invloed van
verdovende middelen iets bestudeert,
en je er op een later tijdstip weer mee
in aanraking komt, je da onder invloed
van datzelfde middel je kennis weer
naar boven kan halen. Met andere
woorden: als je flink zuipt onder het
leren en dat vlak voor je examen ook
doet, komt alles helemaal goed!
Disclaimer: ik acht mezelf niet verantwoordelijk
voor al wie dit wil uitproberen!
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