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Praeses Dixit
Beste Demetrianen,

Het academiejaar staat alweer voor de deur. Dat betekent
niet alleen de start van vele lessen en practica maar ook dat
de toffe TD’s, cantussen, kroegentochten en natuurlijk de
d@@p er terug aankomen. Na zo een lange vakantie zijn die
zeker meer dan welkom!
Aan alle eerstejaars die dit jaar de weg hebben gevonden
naar de tofste richting van Wilrijk zou ik willen zeggen dat
we jullie met open armen zullen ontvangen. Jullie kunnen
echt overal en bij iedereen terecht met al jullie vragen. En
jullie kunnen ook vrienden voor het leven ontmoeten. Dit
gaat natuurlijk het beste tijdens de d@@p.
Uit mijn persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat mij
aansluiten bij Demetris één van de betere keuzes was in
mijn leven. Al die toffe mensen die ik heb ontmoet, zou ik
nooit ontmoet hebben als ik mij niet had laten d@pen. Dus
1 wijze raad: informeer jullie goed en kom dan zeker af naar
ons convent (cantus om het schachtenjaar feestvol in te
zetten) op 11 oktober!
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Verder staat er deze maand nog veel meer op de planning:
Engineers TD, vrienden- en familiecantus, kroegentocht in
Antwerpen en de ski-infoavond in ons geliefde stamcafé,
“De Buis”, waar we jullie alles zullen vertellen over onze
jaarlijkse skireis!
Verder zal onze Mentor klaarstaan om al jullie studie
gerelateerde vragen te beantwoorden. Er zal binnenkort
een mentormoment plaatsvinden voor de eerstejaars om
jullie voor te bereiden op het komende semester.
Ik wens jullie veel succes en vooral veel plezier toe en dan
zie ik jullie op onze komende activiteiten!

Ut Vivat, Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Lore De Sitter
Praeses 2022-2023
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Scriptor Dixit
Dag allemaal!

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een
deugddoende vakantie. Hoe dan ook, het nieuwe
academiejaar gaat van start en we gaan er nog eens een lap
op geven. Wat we onder ‘er’ verstaan kan gaan van goeie
TD’s en cantussen tot lessen, practica en uiteraard de
examens, maar die zijn (voorlopig) nog ver, ver weg.
Ik heb alvast mijn tijd gestoken in het eerste BIR’eke van
het jaar om jullie te informeren over de club, te laten lachen
met de ‘Wist je dat’-jes en te amuseren met spelletjes en
memes. Maar vooral: om jullie het nieuwe Praesidium voor
te stellen.
Wie zijn we? Wat doen we? Blader maar door en je komt het
snel te weten!
Ps: Vergeet zeker niet te kijken op pagina 18 voor meer info
over onze d@@p ;))

Ut Vivat, Crescat Floreatque Demetris!
Dixit
Jana Deboel
Scriptor 2022-2023
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Praesidium 2022-2023
Praeses – Lore De Sitter
’21-’22: Mentor
’22-’23: Praeses
Die Looore Loooore Lore Loooore. De Demetris
Praeses 2022-2023 is een vrouw met stevig wat
pit en assertiviteit. Ze weet wat ze wil (lees: van por tot Mentor
naar Praeses in recordtijd) en weet altijd hoe ze dat ten voordele
van de club kan benutten. Toen ik haar op een galabal de zoete
zinnen 'Heyhoi toekomstige Praeses!' begon in te fluisteren in de
hoop dat dit haar zou overtuigen de taak op zich te nemen, had
ik nooit durven dromen dat ze de club met zo veel gaarnte zou
overnemen. Het vraagt een stevige portie inzet en
doorzettingsvermogen maar dat zijn eigenschappen die ons Lore
zeker bezit. Bovendien overkomt ze eender welk obstakel alsof
het niets is en dat is waarom ze het ongetwijfeld zo goed gaat
doen dit jaar. Ze houdt van de club waardoor ervoor werken een
plezier is. Haar geel-groene hartje klopt vrolijk terwijl ze de club
onderhoudt. Haar hartje valt bovendien ook nog te overwinnen!
Deze super spontane deerne met blond haar en blauwe ogen is
nog single en een absolute catch. Sla zeker eens een babbeltje met
haar aan en ontdek haar charmes, je zal niet teleurgesteld zijn!
Liefste Lore, heel veel succes dit jaar maar je
gaat dat niet nodig hebben, u gonna do great!
Dixit
Jana Weyns
Praegustator 2022-2023

7

Quaestor – Margaux Wouters
’21-’22: Schachtenkoningin
’22-’23: Quaestor

Margaux Wouters, ja je kent ze wel, of je zal ze snel leren kennen.
Dat is die ene die Schachtenkoniging is geworden door
ondersteboven in handstand het clublied te zingen. Dat is die ene
die op dezelfde avond een fiets kan stelen en met de gestolen fiets
door de politie thuis afgezet kan worden. Dat is ook die ene die
blijft gaan op cantussen en TD’s alsof het niets is. En ook diegene
die vaak een beetje te laat is, maar nog net op tijd als het echt
moet ;)). Dat is ook die ene met een gek coole hobby: ik ken er
niets van maar iets met circus en een groot rad/wiel.
In groep is ze meestal wat stiller, maar wacht tot je Margaux beter
leert kennen en dan zie je haar openbloeien (tip: een pintje helpt
vaak om haar op gang te krijgen). Margaux is ook een echte
zonneklopper/vakantieganger, tijdens de zomer zit deze meid in
alle hoeken van Europa te genieten van het leven. Ik spreek niet
alleen voor mezelf als ik zeg dat ik met een gezonde portie jaloezie
op haar instagram stories haar avonturen bewonder.
Ik kijk al uit naar alles wat we volgend jaar met jou gaan mogen
meemaken, Margaux. Ik ben ervan overtuigd dat jij je functie als
Quaestor fantastisch gaat volbrengen!
Dixit
Jana Deboel
Scriptor 2022-2023
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Cantor – Jens Homburg
’19-’20: Schachtenkoning
’20-’21: Vice-Praeses
’21-’22: Auxiliator
’22-’23: Cantor

Maak kennis met Jens, nen hele
plezante mens. Een enthousiaste kerel waarvan ik blij ben
dat ik hem heb leren kennen. Ik ken Jens als een oprechte
kerel die niet bang is om zijn kijk op de zaak te delen. Een
kijk die met al zijn ervaring altijd van pas komt. Zeker
omdat het komt vanuit zijn liefde voor de vereniging. Als
papa van de groep (of misschien wel bompa??) staat hij
altijd voor ons klaar. Hij is nog zeker niet versleten en zal
als Cantor komend jaar zorgen voor vele melodische kreten.
Perfect om de functie van Cantor op zich te nemen, want als
echte cantus fanaat kent hij de liederen alsof hij ze zelf heeft
geschreven. Voeg hier zijn humor en toffe, unieke
persoonlijkheid aan toe en je krijgt het ideale recept voor
een zaaalige cantus. En mocht je op de TD’s soms denken:
“Huh waar is Jens?”, dan is hij terug te vinden in prachtige
verkleedkledij want hij is vaak helemaal in thema.
Bij deze: kom dus zeker cantussen want het gaat plezant
worden!
Dixit
Jasper Beets
Sport 2022-2023
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Temmer – Bieke Balbaert
’21-’22: Schachtentemmer
’22-’23: Schachtentemmer

Geachte lezers van dit super goede boekje, het is vandaag
mijn eer om jullie te informeren over Bakkie de Temster. En
er valt veel te vertellen zene, op het eerste zicht zou men
durven zeggen dat ze heel onschuldig en braaf lijkt. Maar
laat je hierdoor niet vangen. Eens je met Bakkie op stap
gaat, ga je een groots en leuk avontuur tegemoet. Een
avontuur vol pret en gekke momenten (en soms alcohol).
Momenten die eeuwig zullen bijblijven.
Maar Bieke heeft niet enkel een gekke kant. Ze heeft ook een
hele lieve en zachte kant, wat te merken is wanneer ze bij
haar twee super schattige katten, Gust en Theo, zit. En ook
als vrienden het even moeilijk hebben springt deze kant van
haar heel snel naar boven.
Kortom, Bieke is gewoon één van de beste personen die ik
ken. Ze is namelijk ook mijn beste vriendin en ik hoop dat
dit nog jaren zo zal blijven. Laat je zeker niet afschrikken
om haar eens aan te spreken tijdens onze of anderen hun
activiteiten. Ik beloof dat je hier geen spijt van zult krijgen.
Dixit
Jens Homburg
Cantor 2022-2023
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Zedenmeester – Bram Leemans
’20-’21: Schacht
’21-’22: Ab-Actis
’22-’23: Zedenmeester

Heyhoi, ik ga hier een beetje meer informatie geven over
ene ‘Bram Maarten A. Leemans’, de Zedenmeester van dit
jaar. Bram is de knuffelbeer van Demetris. Als iemand zich
niet goed voelt in eender welke situatie, zal Bram er altijd
voor die persoon zijn. Hij is echt een attente kerel. Verder
is Bram gewoon kei grappig, hij dropt de ene mop na de
andere. Hoe hij het zelf zou zeggen, is hij wel een beetje the
funny guy. Ik ben er helemaal klaar voor om er samen met
hem een volslank jaar van te maken! Geen enkele activiteit
is saai met Bram erbij!
Minpuntjes zijn: doodt geen grote spinnen wegens te eng,
mister morale of was hij nu gewoon enorme fan van
Kendrick Lamar (of was het Kanye West of beide?!?!),
Pokémon Go, stond vorig jaar iets te dicht bij een schacht
(foei!)
Los van die schoonheidsfoutjes is Bram een prachtige kerel
zowel van binnen als van buiten en ik ben er zeker van dat
het een mega tof jaar gaat worden met hem erbij!
Dixit
Lore De Dobbelaer
Mentor 2022-2023
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Magister Humanitas – Anouk Van Den Bergh
’21-’22: Por
’22-’23: Magister Humanitas

Ons Anouk, dat is echt geen gewoon. Op het eerste zicht is ze een
oncontroleerbare losbol maar als je haar beter leert kennen zal je
snel merken dat zij ongelofelijk veel capaciteiten heeft. Anouk
heeft altijd de gekste verhalen te vertellen, is echt genadeloos als
het aankomt op sponsors zoeken en is vooral een super gezellige
griet waar je altijd bij terecht kan! Ik kan je verzekeren dat als
Anouk van de partij is, je je niet snel gaat vervelen.
Let maar op, of vraag desnoods een handtekening, want van
Anouk ga je zeker nog horen. Met haar wilskracht en
doorzettingsvermogen ligt de wereld aan haar voeten. Geen
opgave is voor Anouk te zwaar. Twee dopen in één week? Geen
probleem! Sponsors zoeken en kroegentochten organiseren?
Appeltje, eitje! Doen we nog wel eens een keertje!
Kortom Anouk is een Praesidiumlid dat we niet kunnen missen.
Zij gaat de term ‘Magister Humanitas’ terug bekend maken in
Wilrijk en omstreken. Zonder haar zou komend jaar nooit zo
plezant worden.
Anouk, we love you en jij gaat dat gewoon kei goed doen volgend
jaar!
Dixit
Lore De Sitter
Praeses 2022-2023
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Ab-Actis – Edissa Kayirangwa
’17-’18: Por
’20-’21: Quaestor
’18-’19: Ab-Actis
’21-’22: Cantor
’19-’20: Vice-Praeses ’22-’23: Ab-Actis

Toen ik (Bram) 2 dagen geleden te horen kreeg dat ik (weer) over
Eddie mocht schrijven sprong ik een gat in de lucht! Vorig jaar
schreef ik over het feit dat ik Eddie beter wou leren kennen, dat
is goed gelukt!
Op cantussen mocht zij altijd mooi de liedjes inzingen en dat
deed ze met plezier. Daarnaast heeft zij tijdens haar job bij de
cursusdienst Lore DD en mij betrapt. Dit heeft geleid tot een
passievolle relatie (met Lore) en een minder goede relatie met
mijn darmen (schaamadje).
Je brengt een goede sfeer in onze groep en ik beschouw jou als
een echte kameraad, met jou is plezier gegarandeerd. Vorig jaar
was jij een geweldige Cantor maar dit jaar word jij een nog betere
Ab-Actis. Ik ben trots om te zien hoe mijn functie (die ik geweldig
heb uitgevoerd, vraag niet aan mede prez) nog beter gaat
opgevolgd worden door iemand die al een jaar ervaring heeft.
Tijdens de kiesweek heb je laten zien wat voor coole/mooie
banners jij maakt. Maar dat had ik verwacht, met iemand zo
getalenteerd als jou moest ik geen schrik hebben. We gaan dit
jaar hard feesten, veel zingen en nog meer vrienden maken.
Dixit
Bram Leemans
Zedenmeester 2022-2023
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Scriptor – Jana Deboel
’21-’22: Por
’22-’23: Scriptor

Met trots stel ik jullie voor aan Jana ‘Boelie’ Deboel, aka onze
Scriptor ’22-’23.
Ik heb haar het afgelopen jaar mogen leren kennen als de
verantwoordelijke en hardwerkende meid die ze is. Voor hulp,
problemen en een random motivatie speech kan je altijd bij Jana
terecht. Wat trouwens voor tijdens de examens een echte game
changer kan zijn. Ow maar wees gewaarschuwd als je vraagt naar
eventuele notities van de lessen, deze zal je krijgen maar zonder
een vergrootglas met vergroting 1.000x zal je er weinig mee
kunnen aanvangen ;)).
Alom is Jana iemand die zich om iedereen bekommerd en is ze
iemand waarop je ook altijd zal kunnen rekenen, iets dat ze het
afgelopen jaar meermaals heeft bewezen (and uhm sorry voor de
trauma’s
).
Daarnaast is ze ook een echte sfeerbrenger met haar Spotify
playlist ;)). En moest je ooit last hebben van een
minderwaardigheidscomplex, dan hoef je op een TD enkel te
babbelen met een aangeschoten Boelie en je zal meteen
overladen worden door complimentjes hihihi.
Dixit
Anouk Van Den Bergh
Magister Humanitas 2022-2023
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Mentor – Lore De Dobbelaer
’21-’22: Por
’22-’23: Mentor

Ik stel jullie graag voor aan ons Lore/Dobby/Teerling! Als je Lore
wil spotten dan zal je vooral goed moeten luisteren want deze
door en door Beverneir klapt al es wa Oost-Vlaams. Ja, ik hoor
het je al denken: “Oei zo iemand van over ‘t water…”. Nee nee
mopjes, ik kan alleen maar zeggen dat ik met deze griet al veel
gelachen heb in het kleine jaartje dat ik ze nog maar ken. Ze heeft
niet alleen humor maar kan ook verhalen vertellen als geen ander
(goede gespreksopener; begin over SK Beveren).
Lore is ook een echte boekenworm en ze studeert erop los. Ze zal
dus zeer handige tips kunnen geven als Mentor! Lichtelijk
perfectionistisch zoals ze is zal de mentorbundel ook tiptop in
orde zijn, daar ben ik van overtuigd. Al zou ik wel niet TE goede
punten halen, want dan wordt Lore misschien net iets te
competitief ;)). Pas zeker op als ze ineens met een schup naast je
staat (zie foto).
Als laatste wil ik nog een shoutout doen naar Lore
haar dance moves, want die kunnen echt niet
ontbreken op een TD. Ze komt dan misschien wel
van de parking (hihi), maar ik ben heeeeeel blij dat
Lore mee in ons Praesidium zit!!
Dixit
Margaux Wouters
Quaestor 2022-2023
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Sport – Jasper Beets
’21-’22: Schachtenkoning
’22-’23: Sport

Onze Jasper!
Deze rosse vlam kon zich vorig jaar nog tot schachtenkoning(in?)
kronen, en werd al snel één van de lievelingsschachtjes van
Temmer en Zeden. Zijn enthousiasme, inzet en toewijding aan de
club, zijn medeschachten en het Praesidium sieren hem enorm.
Jasper is iemand waar je altijd op kan rekenen om je uit de nood
te helpen op een TD, dat ene adje over te nemen, of zalig verkleed
te komen als boerinnetje.
Maar laat je zeker niet vangen door al deze mooie eigenschappen,
want, zoals het een echte Demetriaan betaamt, is Jasper ook een
echt zwijntje! Een cantus of TD laat hij zeker niet links liggen.
Als Sport kon hij zich onder andere tijdens de
ochtendgymnastiek al bewijzen. Moeiteloos voerde hij al deze
opdrachten uit, hopelijk is hij sporty genoeg om Demetris terug
op de Wilrijkse sport-kaart te zetten! Ik heb alleszins alle
vertrouwen in deze toffe kerel, en kijk uit naar een zalig jaar met
hem in ons Praesidium!

Dixit
Bieke Balbaert
Temmer 2022-2023
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Praegustator – Jana Weyns
’18-’19: Por
’21-’22: Praeses
’22-’23: Praegustator
’19-’20: Scriptor
’20-’21: Vice-Praeses
Ik heb het genoegen jullie Jana voor te stellen, beter bekend als
Janoen! Ik ken Janoen al 4 jaar als een grappige, slimme en
verantwoordelijke meid, met een ontzettend warm hart voor
onze club. Een van mijn eerste herinneringen van haar was dat
van een onschuldige por die oprecht geloofde dat ons
schachtenconvent eigenlijk een infoavond ging zijn. Gelukkig
heeft die (on)aangename verrassing haar niet afgeschrikt en zette
ze een jaar later haar carrière bij Demetris in gang als ijverige neo
in ons Praesidium.
Ze kreeg de belangrijke taak zich te ontfermen over ons clubblad
en haar dierbare kindje: ’t BIReke. Al snel wist ik dat we op deze
verantwoordelijke meid konden rekenen, het jaar daarop bewees
ze dat ook als Vice-Praeses Comité. Het jaar daarna kreeg ze als
kers op de groen-gele taart zelf de titel van ‘Preases’, waarin ze
ons dapper leidde door een woelige post-corona periode. Het is
niet altijd even gemakkelijk geweest voor haar, en ik ben daarom
heel erg blij dat ze dit jaar haar welverdiende rust krijgt als
Praegustator. Gelukkig betekent dit niet dat we echt afscheid van
haar nemen, aangezien ze nog in Antwerpen blijft studeren. En
maar goed ook, want ik zou de warme knuffels en goede babbels
met deze hete chewie voor geen geld in de wereld willen missen.
Dixit
Edissa Kayirangwa
Ab-Actis 2022-2023
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D@@p
Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Ben je klaar om
je academiejaar met een knal te starten? Of wil je gewoon
graag deel uitmaken van een studentenclub? Dan ben je
meer dan welkom om je bij ons te laten d@pen!
Door je te laten d@pen bij Demetris zal je veel mensen leren
kennen. Het is een hele toffe bende en we willen jou er graag
bij. Je leert ook je medestudenten op en andere manier
kennen dan tijdens de lessen. Het is ook een enorme
uitlaatklep om al dat gestudeer even te vergeten, want
ontspanning is zeker even belangrijk als het studeren zelf!
Tijdens de doopweek, de week die voorafgaat aan de doop
zelf, worden er al activiteiten georganiseerd kennis te
maken en de sfeer er in te brengen voor de d@@p. Zeker
aangeraden om die activiteiten mee te doen!
Ik ben er zeker van dat je al veel wilde verhalen hebt
gehoord over studentend@pen, maar uiteindelijk is het
allemaal niet zo erg en extreem dan dat de media laat
uitschijnen. Op de d@@p ben je tot niets verplicht, jij
bepaalt de grenzen en wij respecteren die. Het belangrijkste
aan de d@@p is dat iedereen er plezier aan beleeft.
We houden ook rekening met allergieën, intoleranties,
brillen/lenzen, epilepsie, slechte knieën, zwakke polsen,
veggies/vegans, niet-alcohol drinkers, … noem maar op.
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Onze d@@p valt goed mee en eens je ged@@pt bent heb je
er ineens een hele toffe vriendengroep bij! Niet twijfelen
dus, ook al ben je alleen, je leert gegarandeerd meteen veel
mensen kennen.
Op 11 oktober vindt het schachtenconvent plaats. Dit is een
cantus waar iedereen naartoe mag komen die
geïnteresseerd is en graag meer te weten wil komen. Houd
zeker de Demetris facebook-pagina in de gaten voor de
locatie, deze zal nog meegedeeld worden.

Nu concreet:

Schachtenconvent

11/10 (check de facebook-pagina!)

D@@pweek

24/10 – 28/10

D@@p

28/10

Ben je toch nog niet 100% overtuigd of zit je nog met twijfels
of vragen? Aarzel niet om iemand van het Praesidium (of
een Demetris-lid) aan te spreken! Wij beantwoorden jullie
vragen met veel plezier!
Hopelijk tot binnenkort ;))
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Memes
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Sponsors
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‘Wist je dat’-jes
… 'Just head' dixit Bakkie?
… 'Ik wou echt dat gij aan mij choking uitlegde' dixit
Bakkie?
… 'Ik eet mijn hamburgers liever naakt' dixit Jens?
… 'Hoe maakt ge uw bril stijver?' dixit Eddie?
… 'Maar dan moet iemand al zo diep zitten' dixit Bakkie?
… 'Waarom heet dat blowjob, ge moet toch zuigen ... Ofni
soms?' dixit Eddie?
… 'Ik wil echt eens die kerel proeven' dixit Bakkie?
… 'Ik wil een wapenschild op mijn tietzak' dixit Bever?
... 'Daar moet ge keeeiiihard aan zuigen' dixit Jasmine?
… 'Lekt uwen dino ook?' dixit Jasmine?
… 'Aan de Antwerpse kust is veel te doen' dixit Janoeni?
… 'Karl Marx, das die wielrenner' dixit Janoeni?
… vraagroepteken?!
… 'Dat zijn mijn oog juices op Roos' dixit Bakkie?

26

… 'That's how lesbian sex works' dixit Bakkie?
… 'I've been doing it wrong the whole time' dixit Roos?
… Rik tegen Bever: "Is die worst oke?"?
… Rik tegen Jens: "Ik heb wel zin om jou in te smeren"?
… "Nu er borsten bij staan weet ik wel wie het is" dixit Rik?
… "Ik had zonne worst he!!!" dixit Bever?
… Jens tegen Lore (Mentor): "Huh kunt gij op de mentorbundel?"
… "Help er zit een Jens tussen mijn benen" dixit Rik?
… "Bieke is aan het motorboaten" dixit Rik?
… Lore tegen Bram en Rik: "Bram... en ik kan u ook wel
gebruiken Rik"
… "Die is van mij, die opening" dixit Rik?
… "Ik gebruik ook wel een wc om te muilen ze!" dixit
Jasmine?
… “Nee, ni genakt, enkel gekakt” dixit Bakkie?
… “Kan ik zo zwanger lijken?” dixit Tibe?
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Spelletjes & Puzzeltjes
Sudoku
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Woordzoeker: zoek het Praesidium
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Puzzel: vul de goede voornemens aan
* Grijze vakjes blijven open
* Onder de pijl vind je een woord
* De ij wordt in twee vakjes ingevuld

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

“Ik ga doorheen het jaar de … goed bijhouden.”
“Voor de examens ga ik … beginnen.”
“Als ik … heb, dan ga ik ze direct stellen.”
“Ik zal zo veel mogelijk naar de … op de campus
gaan.”
5. “Ik zal iets direct afwerken als ik thuis kom, dan
kan ik het niet meer …”

30

31

32

